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RESUMO 

Neste trabalho desenvolve-se um toolkit em Microsoft Excel para verificar a segurança de vigas 

mistas aço-betão contínuas de edifícios em relação aos Estados Limites Últimos, de acordo com 

os eurocódigos estruturais, nomeadamente a EN 1994-1-1. Numa primeira fase faz-se uma 

abordagem teórica sobre estas normas e propõe-se uma metodologia para a aplicação das 

mesmas. Adicionalmente, mostra-se um exemplo prático da verificação de segurança de um 

tramo de viga mista e apresentam-se as funcionalidades do toolkit. 

Numa segunda fase, elabora-se um estudo paramétrico a partir do programa concebido, onde é 

analisada a influência dos parâmetros considerados mais relevantes no comportamento de uma 

viga mista, nomeadamente, algumas das propriedades reológicas e geométricas do betão e do 

aço estrutural, e ainda, as condições de apoio e de carregamento. Neste estudo foi possível 

concluir para o caso de vigas contínuas que a classe do aço do perfil tem um grande impacto na 

resistência da secção mista e que a classe do betão é quase sempre irrelevante uma vez que a 

secção condicionante é geralmente de momento negativo, onde a contribuição do betão para 

resistência da secção é desprezada. Por fim, elaboram-se tabelas úteis ao dimensionamento 

deste tipo de vigas.  
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ABSTRACT 

In this work a toolkit is developed in Microsoft Excel to verify the safety of steel-concrete 

continuous beams in buildings regarding the Ultimate Limit State, in accordance with the structural 

eurocodes, namely EN 1994-1-1. In a first stage, a theoretical approach is taken on this standard 

and a methodology for its application is proposed. Additionally, a pratical example of the safety 

check of a composite beam section is shown and the features of the toolkit are presented. 

In a second stage, a parametric study is elaborated from the conceived program, where it is 

analyzed the influence of the parameters considered the most relevant in the behaviour of a 

composite beam, namely some rheological and geometrical properties of concrete and structural 

steel, and also loading and support conditions. In this study it was possible to conclude that the 

profile steel grade has a great impact on the strength of the composite section and that the 

concrete class is almost always irrelevant since the conditioning section is usually a hogging 

bending moment section, where the contribution of the concrete to the resistence of the section 

is neglected. Lastly, useful tables for the design of this type of beams were elaborated. 
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Simbologia 
 

Letras maiúsculas 

𝐴   área de corte de uma secção de aço estrutural; 

𝐸   módulo de elasticidade do aço estrutural; 

𝐸   módulo de elasticidade secante do betão; 

𝐸   valor de cálculo do módulo de elasticidade do aço para betão armado; 

𝐸  valor de cálculo do efeito das ações; 

𝐺 módulo de distorção do aço estrutural; 

𝐺 ,   valor característico de uma ação permanente 𝑗; 

𝐿   comprimento do vão equivalente; 

𝑀 ,  valor de cálculo do momento resistente em relação à encurvadura lateral (flexão-torção) 

de uma viga mista; 

𝑀  momento crítico elástico de encurvadura lateral (flexão-torção) de uma viga mista; 

𝑀  valor de cálculo do momento fletor atuante; 

𝑀 ,  valor de cálculo do momento fletor resistente plástico da secção mista com conexão total; 

𝑀  valor de cálculo do momento fletor resistente de uma secção mista; 

𝑀  valor característico do momento fletor resistente de uma secção mista; 

𝑁  valor de cálculo do esforço normal de compressão no banzo de betão; 

𝑁  valor de cálculo do esforço normal de compressão no banzo de betão com conexão total; 

𝑁  número de conectores a colocar ao longo do comprimento crítico 𝑖; 

𝑃 valor representativo de uma ação de pré-esforço e/ou deformações impostas; 

𝑃  valor de cálculo da resistência ao corte de um conector; 

𝑄 ,  valor característico da ação variável de base da combinação 1; 

𝑄 ,  valor característico da ação variável acompanhante 𝑖; 

𝑅  valor de cálculo da resistência; 

𝑉 ,  valor de cálculo da resistência à encurvadura por esforço transverso da alma de aço; 

𝑉   valor de cálculo do esforço de corte atuante na secção mista; 

𝑉  valor da força de corte longitudinal; 

𝑉  valor da força de corte longitudinal no comprimento crítico 𝑖; 

𝑉 ,  valor de cálculo da resistência plástica da secção mista ao esforço transverso; 

𝑉 , ,  valor de cálculo da resistência plástica da secção de aço estrutural ao esforço transverso; 

𝑉  valor de cálculo da resistência da secção mista ao esforço transverso. 

 

Letras minúsculas 

𝑏 largura do banzo de uma secção de aço; 

𝑏  largura do revestimento de betão de uma secção de aço; 
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𝑏  largura efetiva total; 

𝑏 ,  largura efetiva a meio-vão para um tramo apoiado nas duas extremidades; 

𝑏 ,  largura efetiva num apoio interno; 

𝑏  largura efetiva do banzo de betão de cada lado da alma; 

𝑏  distância entre centros de conectores salientes; 

𝑑 altura livre da alma da secção de aço; diâmetro da espiga de um perno de cabeça; 

𝑓  valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão; 

𝑓  valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade; 

𝑓  valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples; 

𝑓  valor de cálculo da tensão de cedência do aço para betão armado; 

𝑓  valor característico da tensão de cedência do aço para betão armado; 

𝑓  valor nominal da tensão de cedência do aço estrutural; 

𝑓  valor de cálculo da tensão de cedência do aço estrutural; 

𝑓  valor da tensão última do aço do perno de cabeça; 

ℎ  altura nominal total de um perno de cabeça; 

ℎ  altura da alma do perfil de aço estrutural; 

𝑡  espessura de um banzo da secção de aço estrutural; 

𝑡  espessura da alma da secção de aço estrutural; 

𝜐  valor de cálculo da tensão de corte longitudinal; 

𝑥  distância entre o eixo neutro plástico e a fibra comprimida extrema da laje de betão; 

𝛼  fator de imperfeição para as curvas de encurvadura lateral (flexão-torção); 

𝛾 peso volúmico aparente; 

𝛾   coeficiente parcial para o aço estrutural aplicado à resistência das secções transversais; 

𝛾  coeficiente parcial para o valor de cálculo da resistência ao corte de um perno de cabeça; 

Ꜫ  235/𝑓 , em que 𝑓  é em 𝑁/𝑚𝑚 ; 

𝜂 grau de conexão; 

𝜆̅  esbelteza normalizada para a encurvadura lateral (flexão-torção); 

𝜎 ,  tensão de tracção na fibra extrema do betão; 

𝜒  coeficiente de redução para a encurvadura lateral (flexão-torção). 

𝜓 ,  coeficiente para a determinação do valor de combinação da ação variável 𝑖; 

𝛾 ,  coeficiente parcial relativo à ação permanente 𝑗; 

𝛾  coeficiente parcial relativo a ações de pré-esforço e/ou deformações impostas; 

𝛾 ,  coeficiente parcial relativo à ação variável 𝑖. 

 

Símbolos adicionais são definidos onde ocorrem pela primeira vez. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Enquadramento 

O aço estrutural e o betão podem ser conjugados de modo a formar um elemento estrutural 

misto. A construção civil abrange diversos elementos estruturais deste tipo, cujo propósito é 

aproveitar ao máximo as capacidades resistentes dos materiais que as constituem, ou seja, 

combinar a elevada resistência do betão à compressão com a elevada resistência do aço à 

tração. Destacam-se particularmente as vigas mistas, as lajes mistas e as colunas mistas. 

O objeto de estudo desta dissertação são as vigas mistas aço-betão. Hoje em dia, estas vigas 

representam uma alternativa às vigas de betão armado e às vigas de aço e estão inseridas no 

mercado da construção de edifícios, tendo mais notoriedade em edifícios de escritórios, hotéis e 

parques de estacionamento. Apesar da aderência à utilização deste elemento estrutural ainda 

não ser muito elevada quando comparada com as estruturas só de aço ou só de betão, ao longo 

dos anos tem vindo a notar-se uma evolução positiva na compreensão do comportamento 

estrutural destas vigas e na qualidade dos materiais que as constituem. No entanto, a 

regulamentação europeia disponibiliza um conjunto de regras extenso e o dimensionamento das 

vigas ainda é um processo trabalhoso. É essencial continuar a progredir no estudo e investigação 

das vigas mistas através de análises experimentais e numéricas, implementar novas técnicas de 

construção e criar ferramentas que simplifiquem o seu dimensionamento. Só assim é possível 

obter melhorias na eficiência e na economia deste elemento e, dessa forma, potencializar a sua 

utilização no mercado da construção civil. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo fundamental deste tema de tese é o desenvolvimento de um toolkit em Excel para a 

verificação da segurança de vigas mistas aço-betão contínuas em relação ao Estado Limite 

Último de acordo com os eurocódigos estruturais, nomeadamente a EN 1994-1-1.  

Adicionalmente, através do toolkit desenvolvido pretende realizar-se um estudo paramétrico de 

modo a analisar o impacto dos parâmetros considerados mais relevantes no comportamento de 

uma viga mista contínua, nomeadamente algumas das propriedades reológicas e geométricas 

dos elementos constituintes da viga mista, e ainda, as condições de apoio e de carregamento. A 

partir dos resultados obtidos pretende compreender-se como é possível explorar ao máximo as 

vantagens de cada um desses parâmetros por forma a obter uma solução mais adequada e mais 

económica.  

Por último, objetiva-se a elaboração de tabelas que sejam úteis ao dimensionamento de vigas 

mistas contínuas em relação ao Estado Limite Último.  
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1.3. Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está estruturado em 7 capítulos. 

Capítulo 1, Considerações iniciais – Neste primeiro capítulo faz-se um enquadramento do tema 

da dissertação e expõem-se os objetivos e a estrutura da mesma. 

Capítulo 2, Revisão bibliográfica – O segundo capítulo aborda a evolução histórica das estruturas 

mistas e mostra as vantagens deste tipo de estruturas. Adicionalmente, explica-se 

detalhadamente o conceito de conexão de corte e faz-se uma introdução às vigas mistas. 

Capítulo 3, Verificação de segurança de vigas mistas de edifícios de acordo com a EN 1994-1-1 

- Neste capítulo pretende efetuar-se uma revisão das regras estabelecidas na EN 1994-1-1 a 

adotar para o dimensionamento de vigas mistas de aço-betão e propõe-se uma metodologia para 

a aplicação das mesmas. Na análise estrutural aborda-se o cálculo das larguras efetivas, a 

classificação das secções transversais e a redistribuição de esforços. Quanto ao 

dimensionamento em relação ao Estado Limite Último dá-se especial enfoco à resistência da 

secção transversal, resistência à encurvadura lateral e resistência ao corte longitudinal. 

Capítulo 4, Verificação de segurança de um tramo de viga mista – No quarto capítulo apresenta-

se um exemplo prático da verificação de segurança de um tramo de viga mista, de acordo com 

a metodologia exposta no Capítulo 3. 

Capítulo 5, Programa de cálculo – Neste capítulo apresentam-se as funcionalidades do programa 

de cálculo concebido e mostra-se como utilizar o mesmo. 

Capítulo 6, Estudo paramétrico – No sexto capítulo desenvolve-se um estudo paramétrico. O 

estudo divide-se em duas partes: uma primeira onde foram elaborados gráficos que analisam a 

influência dos parâmetros considerados mais relevantes no comportamento de uma viga mista 

contínua e uma segunda onde foram elaboradas tabelas de dimensionamento que permitem ao 

utilizador consultar de forma simples e rápida a solução mais adequada a uma dada situação. 

Capítulo 7, Considerações finais – O último capítulo destina-se a extrair conclusões do trabalho 

desenvolvido e a sugerir possíveis melhorias e futuros desenvolvimentos tanto para o toolkit 

como para o estudo paramétrico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Evolução histórica 

A junção de elementos de aço com betão começou em meados do século XIX com o 

aparecimento do betão. Este era envolvido nos elementos de aço e era apenas utilizado como 

proteção ao fogo e à corrosão. No início do século XX, os estudos relativos às vigas mistas foram 

impulsionados. Na Inglaterra, em 1914, a empresa Redpah Brow and Company iniciou uma série 

de ensaios a respeito de soluções mistas para pisos. No Canadá, em 1922, vigas envoltas em 

betão foram estudadas sob a supervisão da Dominium Bridge Company. “Em 1929, Caughey e 

Scott publicaram um artigo sobre o dimensionamento de vigas de aço e lajes de betão, onde foi 

referida, pela primeira vez, a necessidade da existência de conectores para ligar os dois 

materiais, de modo a resistirem ao corte longitudinal. Apresentaram também uma discussão da 

influência do escoramento na resistência e deformação das vigas”, [Calado e Santos, 2010]. Em 

1930, já havia uma grande variedade de soluções mistas e os métodos de dimensionamento já 

estavam estabelecidos, o que proporcionava à construção mista notoriedade a nível mundial. 

“Entre 1936 e 1939, o trabalho publicado por Franz Dischinger já fornecia um enquadramento 

sólido para o dimensionamento de vigas mistas tendo em conta a fluência e a retração.” [Pelke 

e Kurrer, 2015]. Em 1944, regulamentação relativa às vigas mistas foi introduzida nas normas da 

American Association of State Highway Officials. “Nas décadas de 50 e 60 houve um acréscimo 

nos estudos de investigação, que levou a um enfoco intenso em compreender o comportamento 

das estruturas mistas.”, [Nethercot, 2003]. Foi nesta altura que começaram a surgir soluções com 

chapa perfilada em vigas e lajes mistas, utilizando a chapa como cofragem. Mais recentemente, 

muitos estudos, ensaios experimentais e modelos numéricos têm sido realizados para avaliar 

uma variedade de soluções mistas e comportamentos das mesmas. 

 

2.2. Regulamentação 

O presente trabalho sustenta-se principalmente na EN 1994-1-1. Esta norma integra o 

Eurocódigo 4: Projeto de estruturas mistas aço-betão e representa a Parte 1-1, referente às 

regras gerais a adotar no projeto de edifícios. A Parte 1-2 relativa à verificação da resistência ao 

fogo não é abordada nesta dissertação. Atualmente, muitos países europeus seguem esta 

regulamentação europeia para o dimensionamento de estruturas mistas. “Embora haja 

concordância nos princípios básicos, a apresentação e determinação dos fatores de segurança 

tanto no lado da resistência como no lado das ações são diferentes.”, [Viest, 1987]. Isto acontece 

porque “a investigação à resposta das estruturas às ações e ao ambiente continua a revelar uma 

grande complexidade, e portanto, para efeitos de dimensionamento são feitas simplificações, as 

quais podem ser importantes numa dada região e pouco relevantes noutra. Se todas as 

simplificações forem feitas no lado da segurança, o resultado final é um dimensionamento 
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conservativo e não económico”, [Narayanan, 2005]. Como tal, “os eurocódigos fornecem apenas 

valores recomendados para os fatores de combinações e fatores parciais de segurança. Os 

valores definitivos são dados nos anexos nacionais.”, [Johnson, 2004]. Em Portugal, foi 

concedido o estatuto de Norma Portuguesa à EN 1994-1-1:2004, sendo que a aplicação desta 

norma tem que obedecer às disposições do Anexo Nacional NA. 

 

2.3. Estrutura mista 

2.3.1. Conceito de estrutura mista 

“Estrutura mista é aquela onde estão presentes elementos estruturais com secção mista, isto é, 

secções resistentes, nas quais dois ou mais materiais estão ligados entre si e trabalham 

solidariamente, obtendo-se assim elementos estruturais com comportamento diferente do dos 

materiais individuais.” [Calado e Santos, 2010].  

As estruturas mistas aço-betão têm sido cada vez mais utilizadas na construção de pontes e 

edifícios, em virtude das evidentes vantagens económicas e construtivas que oferecem. O betão 

restringe deslocamentos dos elementos de aço, evitando assim fenómenos de instabilidade. 

Além disso, apresenta maior resistência que o aço relativamente ao fogo e à corrosão, bem como 

maior resistência à compressão. O aço é um material com grande resistência à tração, oferece 

ductilidade às estruturas, possibilita uma estrutura com peso próprio baixo e é um elemento de 

fácil montagem. 

Nos elementos estruturais mistos de aço e betão, procura aproveitar-se ao máximo as referidas 

vantagens que cada um dos dois materiais proporciona. Numa situação em que ambos os 

materiais apresentam o seu melhor desempenho, os elementos estruturais mistos possibilitam 

numerosas vantagens. Mencionam-se de seguida algumas das mais relevantes: 

 Economia - em alternativa a uma seção de aço isolada, podemos usar uma seção mista 

equivalente com um perfil de aço mais pequeno. Desta forma, pode obter-se por 

exemplo a redução da altura total de uma viga mista, e por conseguinte, uma diminuição 

do peso de aço necessário. A nível global, esta solução promove a redução da altura 

total de um edifício e do consumo de aço na estrutura, com reflexos diretos na 

diminuição do custo final da construção; 

 Métodos construtivos - quando as lajes são escoradas, o elemento misto não recebe o 

carregamento da laje durante a fase construtiva, caso que é comum em lajes maciças 

moldadas in situ. Quando as lajes não são escoradas, as vigas de aço recebem todo o 

carregamento da fase construtiva, inclusive o peso da laje, uma vez que o betão ainda 

não apresenta resistência. Neste caso, as verificações de flechas e da estabilidade 

lateral das vigas podem ser determinantes; 

 Facilidade e rapidez na execução - a possibilidade de levantar vigas e pilares de uma 

edificação sem que seja necessário esperar pela cura do betão é um bom exemplo do 
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ganho de tempo neste tipo de construção. Outro exemplo é no caso de lajes mistas com 

chapas perfiladas, o facto de a chapa, após ser montada, servir como plataforma de 

trabalho e como cofragem para a betonagem; 

 Melhor comportamento da estrutura - Um elemento misto é em geral, mais rígido do que 

um não misto da mesma dimensão, e por conseguinte, sofre menos deformação e 

vibração. Além disso, também pode reduzir os problemas de instabilidades locais ou 

globais. Uma maior rigidez também torna possível vencer maiores vãos e cargas. 

Atualmente é possível encontrar estruturas mistas por todo o mundo. Entre algumas das grandes 

obras em que se utilizam estruturas mistas faz-se menção à Millenium Tower, situada no centro 

de Viena, Áustria. Este edifício tem 55 pisos, perfazendo uma altura de 202 metros e é um bom 

exemplo de como este tipo de estrutura representa uma vantagem económica devido à rapidez 

na execução. Conseguindo atingir uma velocidade de cerca de 2,5 pisos por semana, a 

construção da obra foi concluída em apenas 8 meses. A torre é composta por um núcleo de 

betão e por dois círculos onde estão inseridos pórticos mistos concêntricos formados por vigas 

e colunas mistas, como mostra a Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, destacam-se as estruturas das Torres de São Gabriel e São Rafael, dois dos 

edifícios mais altos do país, nas quais são utilizados pavimentos com uma estrutura mista aço-

betão, a Torre Colombo Oriente em Lisboa, a qual apresenta lajes mistas com chapa perfilada, 

o Edifício Burgo no Porto onde foi adotada uma solução com colunas mistas e também o tabuleiro 

ferroviário misto aço-betão de acesso ao lado Norte da Ponte 25 de abril. 

 

2.3.2. Vigas mistas 

O presente trabalho foca-se na análise de vigas mistas. As secções transversais destas vigas 

podem apresentar diversas formas embora na generalidade sejam compostas por um banzo de 

betão maciço ou nervurado que assenta diretamente sobre um perfil de aço em I ou H. O perfil 

Figura 2.1 – Millenium Tower, vista em planta dos elementos estruturais mistos e vistas da torre 
em construção e concluída, [Huber, 2001] 
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pode ser soldado ou laminado, e pode ter ou não a alma envolvida em betão. Ambos os materiais 

são ainda interligados mecanicamente por meio de conectores de corte. A Figura 2.2 mostra 

alguns exemplos típicos de secções transversais de vigas mistas. 

 

Figura 2.2 – Exemplos de secções transversais de vigas mistas, [EN 1994-1-1] 

 

2.3.3. Conexão de corte 

“Pode definir-se conexão entre o aço estrutural e o betão como o meio ou a maneira de garantir 

que estes dois materiais trabalhem solidariamente e possam ser projetados como partes de um 

mesmo elemento estrutural. Apenas se conseguirá um comportamento deste tipo se for garantida 

resistência suficiente na interface dos dois materiais ao longo da sua extensão.” [Calado e 

Santos, 2010]. A conexão pode ser total, parcial ou nula. 

Inicialmente, o aço e o betão eram analisados como elementos independentes. Em termos 

estruturais, a contribuição do betão na resistência era desprezada e, portanto, assumia-se que 

os elementos de aço resistiam a todas as ações aplicadas. Os conectores de corte vieram trazer 

a possibilidade de se ligar o aço e o betão considerando a existência de uma conexão satisfatória 

entre ambos e desta forma assumir que o betão também suporta a estrutura. “O propósito do 

conector de corte é juntar a viga de aço e o betão e forcá-los a agirem como um só. Para que 

isso aconteça, o conector deve resistir à força horizontal que se desenvolve entre a viga de aço 

e o betão e deve impedir o descolamento (uplift) do betão à medida que o conjunto misto é 

carregado.”, [Cook, 1977]. 

É importante não confundir o conceito de conexão com o conceito de interação. A conexão reflete 

a ação das forças na interface dos dois materiais e a interação representa a restrição do 

deslizamento nessa mesma interface. A interação também pode ser total, parcial ou nula. No 

caso de interação total, assume-se a hipótese da conservação das secções planas de Bernoulli 

para toda a secção mista, uma vez que o escorregamento entre o aço e o betão é tão pequeno 

que pode ser considerado nulo. Nesse caso, a secção transversal da viga mista apresenta 

apenas uma linha neutra. No caso de a interação ser nula ou parcial, a secção transversal 

apresenta duas linhas neutras, uma para o aço estrutural e outra para o betão. 
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3. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGAS MISTAS DE EDIFÍCIOS DE 

ACORDO COM A EN 1994-1-1 

 

3.1. Introdução 

Neste capítulo será proposta uma metodologia para o dimensionamento de vigas mistas de aço-

betão de edifícios, a partir das disposições preconizadas pela EN 1994-1-1. Como já referido, 

esta norma é somente relativa às regras gerais para edifícios e, portanto, não é considerada a 

verificação da resistência ao fogo. Adicionalmente, é importante referir que esta norma faz 

diversas referências a outras normas. Deste modo, as verificações de segurança das vigas 

mistas de edifícios em relação aos Estados Limites Últimos resultam duma combinação de regras 

dadas nas EN 1990, EN 1991, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-1-5 e EN 1994-1-1. 

 

3.2. Combinação de ações 

Os valores de cálculo dos efeitos das ações são obtidos combinando as ações que ocorrem em 

simultâneo. A EN 1990, 6.4.3.2, define a seguinte expressão para a combinação fundamental de 

ações: 

 𝛾 , 𝐺 , " + " 𝛾 𝑃 " + " 𝛾 , 𝑄 ,  " + " 𝛾 , 𝜓 , 𝑄 ,  (3.1) 

Os valores dos coeficientes parciais 𝛾 e 𝜓 podem ser determinados no Anexo A da EN 1990-1-

1. Alternativamente, é possível utilizar a menos favorável das duas expressões que se seguem, 

para os Estados Limites STR e GEO: 

 𝛾 , 𝐺 , " + "𝛾 𝑃" + "𝛾 , 𝜓 , 𝑄 , " + " 𝛾 , 𝜓 , 𝑄 ,  (3.2) 

 𝜉 𝛾 , 𝐺 , " + "𝛾 𝑃" + "𝛾 , 𝑄 , " + " 𝛾 , 𝜓 , 𝑄 ,  (3.3) 

onde: 

" + " pressupõe “a combinar com”; 

∑  pressupõe “o efeito combinado de”; 

𝜉      é um fator de redução para ações permanentes G desfavoráveis. 

 

3.3. Materiais 

As propriedades dos materiais são definidas na secção 3 da EN 1994-1-1, fazendo referências 

a outras normas. Na generalidade as propriedades do betão e das armaduras são retiradas da 
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EN 1992-1-1, as propriedades do aço estrutural são retiradas da EN 1993-1-1 e as propriedades 

dos conectores podem ser obtidas na EN 13918 para o caso dos pernos de cabeça. Nas Tabelas 

3.1 a 3.3 apresentam-se as principais características dos materiais utilizados nesta dissertação.  

Tabela 3.1 - Propriedades do betão 

C 𝑓  [MPa] 𝑓  [MPa] 𝐸  [GPa] 𝑓  [MPa] 𝛾 [kN/m3] 
25/30 25,0 16,7 31,0 2,6 

25,0 30/37 30,0 20,0 33,0 2,9 
35/45 35,0 23,3 34,0 3,2 

  

Tabela 3.2 - Propriedades do aço estrutural 

S 𝑓  [MPa] 𝐸  [GPa] 𝛾 [kN/m3] 
235 235 

210,0 78,5 275 275 
355 355 

 

Tabela 3.3 - Propriedades das armaduras 

A 𝑓  [MPa] 𝑓  [MPa] 𝐸   [GPa] 
500 500,0 434,8 210,0 

 

3.4. Largura efetiva do banzo de betão 

 “A distribuição real de tensões longitudinais no banzo de betão é incompatível com a hipótese 

de Bernoulli, que admite a conservação de secções planas após a deformação do elemento.”, 

[Calado e Santos, 2010]. Por forma a admitir uma distribuição uniforme de tensões e, deste 

modo, simplificar a análise da secção transversal da viga mista, aplica-se o conceito de largura 

efetiva do banzo de betão. 

“A largura efetiva pode ser definida de diversas formas. Ainda assim, geralmente, para permitir 

uma distribuição não uniforme de tensões devidas ao efeito de “shear lag”, assume-se que a 

largura do elemento de betão é reduzida de tal forma que a área 𝑤 𝜎  do bloco retangular de 

tensões, Figura 3.1, é igual à área do bloco curvilíneo de tensões 𝜎  ao longo da largura real 𝑤 

do elemento de betão.”, [Oehlers e Bradford, 1995].  

 

Figura 3.1 - Definição de largura efetiva, [Oehlers and Bradford]  
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Na EN 1994-1-1, o artigo 5.4.1.2 (5) propõe que as larguras efetivas do banzo de betão, também 

definidas por 𝑏 , sejam definidas através da expressão: 

 𝑏 = 𝑏 + 𝑏  (3.4) 

em que: 

𝑏  é a distância entre centros de conectores salientes; 

𝑏  é o valor da largura efetiva do banzo de betão em cada lado da alma e é igual a 𝐿 /8 

mas não superior à largura geométrica 𝑏 . O valor de 𝑏  deve ser considerado igual à distância 

do conector de corte extremo a um ponto a meia distância entre almas adjacentes, medido a 

meia altura do banzo de betão, exceto para um bordo livre, onde 𝑏  é a distância ao bordo livre. 

O comprimento 𝐿  deve ser considerado igual à distância aproximada entre pontos de momento 

flector nulo. Para vigas mistas contínuas, cujo dimensionamento é feito a partir da envolvente do 

momento, e para consolas, este valor é determinado a partir da Figura 3.2.  

Nos apoios de extremidade, o valor de 𝐿  é obtido considerando que os momentos dependem 

da rigidez de rotação na extremidade. A largura efetiva é calculada a partir da expressão: 

 𝑏 = 𝑏 + 𝛽  𝑏  (3.5) 

onde: 

 𝛽 = 0,55 +
0,025 𝐿  

𝑏
≤ 1,0 (3.6) 

em que: 

𝑏  é o valor da largura efetiva do tramo de extremidade a meio vão. 

 

Figura 3.2 – Comprimentos dos vãos equivalentes, [EN 1994-1-1] 
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Apesar de se obterem diferentes larguras efetivas nas diversas zonas de um tramo da viga mista, 

o artigo 5.4.1.2 (4) refere que quando se utiliza uma análise global elástica, pode assumir-se uma 

largura efetiva constante ao longo de todo o tramo com valor 𝑏 ,  a meio-vão de um tramo que 

esteja apoiado em ambas as extremidades ou com valor 𝑏 ,  no apoio no caso de uma consola. 

 

3.5. Classificação de secções transversais 

O artigo 5.5 da EN 1994-1-1 destina-se à classificação de secções transversais e refere que o 

sistema de classificação definido na EN 1993-1-1, 5.5.2, relativo às estruturas de aço, é também 

aplicável às secções transversais de vigas mistas, devendo estas ser classificadas de acordo 

com a classe menos favorável dos seus elementos de aço à compressão. A Tabela 5.2 da EN 

1993-1-1, 5.6, apresenta os limites das relações entre larguras e espessuras dos elementos 

comprimidos por forma a avaliar a classe de cada elemento. No caso de vigas mistas há ainda a 

particularidade de um elemento de aço à compressão restringido por ligação ao elemento de 

betão poder ser considerado de uma classe mais favorável, desde que esteja garantida a 

melhoria resultante do desempenho do conjunto misto, 5.5.1 (3). Mais concretamente, um banzo 

de aço à compressão cuja encurvadura seja impedida através de uma ligação efetiva ao banzo 

de betão por meio de conectores, pode ser considerado da Classe 1 caso sejam cumpridas as 

regras do artigo 6.6.5.5, relativo ao espaçamento dos conectores, 5.5.2 (1). 

Deve ser utilizada uma distribuição plástica de tensões para a classificação de secções, à 

exceção do limite entre as Classes 3 e 4, onde deve ser utilizada uma distribuição elástica de 

tensões. Além disso, devem ser utilizados os valores de cálculo da resistência dos materiais, o 

betão à tração deve ser desprezado e a distribuição de tensões deve ser feita para a área bruta 

de alma e para os banzos efetivos, 5.5.1 (4). 

Em secções mistas com perfil de aço não betonado há a possibilidade de uma secção com alma 

da Classe 3 e banzos das Classes 1 ou 2 poder ser tratada como uma secção efetiva da Classe 

2 com uma alma efetiva, se se utilizar o método descrito na EN 1993-1-1, 6.2.2.4, conhecido 

como o “método do buraco na alma”. A parte da alma que está submetida à compressão deve 

ser substituída por um elemento de alma de altura igual a 20 Ꜫ 𝑡  adjacente ao banzo comprimido 

e por outro elemento de alma de altura igual a 20 Ꜫ 𝑡  adjacente ao eixo neutro plástico da secção 

transversal efetiva, Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Secção efetiva da Classe 2, Método buraco na alma, [Calado e Santos, 2010] 
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No caso de secções mistas com perfil de aço betonado, o betão que envolve a alma deve estar 

armado, ligado mecanicamente à secção de aço e ser capaz de prevenir a encurvadura da alma. 

Pode assumir-se que tal acontece, se se verificarem as seguintes condições, 5.5.3 (2): 

 O betão que envolve a alma é armado com varões longitudinais e estribos e/ou com uma 

malha soldada; 

 O rácio 𝑏 /𝑏 deve estar entre 0,8 e 1,0, sendo que 𝑏  é a largura do betão envolvido na 

alma e 𝑏 é a largura do banzo menor; 

 O betão entre os banzos está fixado à alma de acordo com a Figura 6.10 da EN 1994-1-

1 por estribos soldados à alma ou por varões com pelo menos 6 𝑚𝑚 de diâmetro através 

de furos na alma e/ou por pernos com um diâmetro maior que 10 𝑚𝑚 soldados à alma; 

 O espaçamento longitudinal dos pernos ou dos varões em cada lado da alma não é maior 

que 400 𝑚𝑚. A distância entre a face interior de cada banzo e a fila mais próxima de 

pernos ou varões não é maior que 200 𝑚𝑚. 

Os banzos exteriores de aço de uma secção mista que esteja em acordo com estes requisitos 

podem ser classificados a partir da EN 1994-1-1, 5.5.3 (1). E uma alma de Classe 3 que esteja 

em acordo com estes requisitos pode ser representada por uma alma efetiva, com a mesma 

secção transversal de Classe 2, 5.5.3 (3). 

 

3.6. Estado Limite Último em vigas mistas 

No que concerne o dimensionamento de vigas mistas ao Estado Limite Último a EN 1994-1-1, 

6.1.1, preconiza que devem ser avaliadas e verificadas as seguintes resistências: 

 Resistência das secções transversais críticas (momento fletor, esforço transverso, flexão 

com esforço transverso), 6.2 e 6.3; 

 Resistência à encurvadura por esforço transverso, 6.2.2.3; 

 Resistência à encurvadura lateral, 6.4; 

 Resistência às forças transversais nas almas, 6.5; 

 Resistência ao corte longitudinal, 6.6. 

As secções transversais críticas da viga mista incluem secções de momento fletor máximo, 

secções dos apoios, secções sujeitas a cargas concentradas ou reações e ainda zonas onde 

ocorre uma mudança brusca de secção transversal que não devida à fendilhação do betão. 

A verificação da resistência às forças transversais nas almas só é necessária na presença de 

cargas pontuais. No presente trabalho, esta verificação não foi analisada, uma vez que apenas 

se considerou a aplicação de cargas uniformes ao longo da viga mista. 
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3.6.1. Resistência da secção transversal  

Para verificar a segurança de uma secção transversal a EN 1990, 6.4.2 (3) considera que deve 

ser cumprida a seguinte regra: 

 𝐸 ≤ 𝑅  (3.7) 

onde: 

𝐸  é o valor de cálculo do efeito de acções tais como forças internas, momentos ou um 

vector que representa várias forças internas ou momentos; 

𝑅  é o valor de cálculo da respectiva resistência. 

Adicionalmente, a verificação da segurança de secções transversais de vigas mistas em relação 

aos Estados Limites Últimos é abordada na EN 1994-1-1, artigo 6.2 para perfis de aço não 

betonados e artigo 6.3 para perfis de aço parcialmente betonados. 

 

Perfil de aço não betonado 

Momento fletor 

O valor de cálculo do momento fletor resistente de uma secção mista, 𝑀 , deve ser determinado 

através do método de análise rígido-plástica apenas quando a secção transversal efetiva da viga 

mista for da Classe 1 ou 2, EN 1994-1-1, 6.2.1.1 (1). 

O valor de cálculo do momento fletor resistente plástico de uma secção transversal mista, 𝑀 , , 

deve considerar as seguintes hipóteses, EN 1994-1-1, 6.2.1.2 (1): 

 Existe interação total entre o aço estrutural, as armaduras e o betão; 

 A área efetiva do perfil de aço estrutural resiste a uma tensão com valor igual ao da sua 

tensão de cedência, 𝑓 , à tracção ou compressão; 

 As áreas efetivas das armaduras longitudinais resistem a uma tensão com valor igual ao 

da sua tensão de cedência, 𝑓 , à tracção ou compressão. Opcionalmente, é possível 

desprezar-se a contribuição das armaduras à compressão; 

 A área efetiva de betão à compressão resiste a uma tensão com valor igual a 0,85 𝑓 , 

constante ao longo da altura entre o eixo neutro plástico e a fibra mais comprimida do 

betão, sendo 𝑓  o valor da tensão de rotura à compressão do betão, relativa a provetes 

cilíndricos. Adicionalmente, à semelhança do que acontece na classificação de secções, 

despreza-se a resistência do betão à tração. 

“O valor do momento fletor resistente plástico, 𝑀 , , depende da posição do eixo neutro plástico, 

𝐿𝑁 . Esta pode ser obtida, dividindo a secção transversal em blocos e impondo o equilíbrio entre 

trações e compressões, Figura 3.4. Multiplicando a força resultante, 𝐹 , em cada bloco pelo braço, 

𝑧 , obtém-se o valor do momento resistente.”, [Calado e Santos, 2010]. 
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Figura 3.4 – Divisão da secção em blocos para cálculo do 𝑀 ,  

Segundo o artigo 6.2.1.2 (2) da EN 1994-1-1, numa secção de momento fletor positivo com aço 

estrutural das Classes S420 ou S460, quando a distância 𝑥𝑝𝑙 entre o eixo neutro plástico e a fibra 

extrema da laje de betão à compressão excede 15% de toda a altura ℎ do elemento, o valor do 

momento resistente 𝑀𝑅𝑑 deve ser tomado como 𝛽 𝑀 ,  onde 𝛽 é o factor de redução dado na 

Figura 3.5. Nas situações em que 𝑥𝑝𝑙/ℎ > 0,4 a resistência à flexão deve ser determinada a partir 

dos artigos 6.2.1.4 ou 6.2.1.5, ou seja, através de uma análise não linear ou uma análise elástica. 

 

 

 

Figura 3.5 - Coeficiente de redução 𝛽, [EN 1994-1-1] 
 

Conexão parcial 

Nas vigas mistas de edifícios, desde que se cumpram as regras enunciadas nos artigos 6.6.1 e 

6.6.2.2 da EN 1994-1-1, pode aplicar-se conexão de corte parcial nas zonas onde a viga está 

submetida a momentos positivos, EN 1994-1-1, 6.2.1.3 (1). Estas regras são relativas ao corte 

longitudinal e serão mais aprofundadamente abordadas na respetiva secção. Nas zonas onde o 

momento é negativo, não é permitida conexão parcial, 6.2.1.3 (2). 

No caso de conexão parcial, o artigo 6.2.1.3 (3) refere que desde que se usem conectores de 

corte dúcteis, o momento resistente da secção transversal crítica da viga 𝑀  pode ser calculado 

de acordo com 6.2.1.2, com a diferença que se utiliza um valor reduzido de força de compressão 

no banzo de betão 𝑁  em vez da força 𝑁 . O rácio 𝜂 = 𝑁 /𝑁  representa o grau de conexão. 

Obtêm-se duas linhas neutras plásticas, uma na laje de betão que é determinada a partir da nova 

força 𝑁  e outra na secção de aço. Esta última é utilizada para classificar a secção. 
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Esforço transverso 

De acordo com o artigo 6.2.2.2 da EN 1994-1-1, a menos que se tenha sido estabelecido um 

valor para a contribuição da parcela de betão da viga, o valor de cálculo da resistência plástica 

da secção mista ao esforço transverso, 𝑉 , , deve ser tomada como o valor de cálculo da 

resistência plástica do perfil de aço estrutural ao esforço transverso 𝑉 , , , valor que deve ser 

determinado de acordo com a EN 1993-1-1, 6.2.6. Assim, na ausência de torção tem-se: 

 
𝑉 , , =

𝐴
𝑓

√3
𝛾

 
(3.8) 

em que: 

𝐴  é a área de corte do perfil de aço estrutural; 

𝛾  é o coeficiente parcial de segurança para a resistência da secção. 

Além da verificação da resistência ao esforço transverso, poderá também ser necessário 

determinar o valor de cálculo da resistência da alma à encurvadura por esforço transverso, 𝑉 , , 

de acordo com a EN 1993-1-5, 5, caso se verifiquem as seguintes condições: 

 Almas não betonadas e sem reforços intermédios, > 72
Ꜫ
 

 Almas não betonadas e com reforços intermédios, > 31
Ꜫ

𝑘  

Os valores dos coeficientes 𝜂 e 𝑘  podem ser obtidos na respetiva norma. 

 

Interação M-V 

Será necessário ter em consideração o efeito do esforço transverso no momento resistente 

apenas quando o esforço transverso atuante, 𝑉 , exceder metade do valor de cálculo da 

resistência ao esforço transverso, 𝑉 , sendo este último igual ao menor dos valores entre 𝑉 ,  

e 𝑉 , , EN 1994-1-1, 6.2.2.4 (1).  

No caso de secções das Classes 1 ou 2, o artigo 6.2.2.4 (2) indica que a influência do esforço 

transverso na resistência à flexão é considerada através de um coeficiente de redução (1 − 𝜌) 

do valor de cálculo da tensão de cedência do aço na alma do perfil, obtendo-se 𝑓′ =

(1 − 𝜌) 𝑓 . O valor de 𝜌 é dado pela expressão: 

 𝜌 =
2𝑉

𝑉
− 1  (3.9) 

 

Metodologia para verificação da resistência da secção transversal 

A EN 1994-1-1 não mostra de forma nítida como se interligam as diversas verificações relativas 

à resistência da secção transversal mista já abordadas neste capítulo. Para tal, apresenta-se 

uma proposta da metodologia que pode ser seguida, Figura 3.6. 
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   Figura 3.6 – Metodologia para avaliar a resistência de uma secção transversal mista 
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Perfil de aço parcialmente betonado 

Uma viga parcialmente betonada é uma viga cuja alma do perfil de aço está envolvida em betão 

e em que existe conexão de corte entre o betão e os elementos de aço. O envolvimento da alma 

em betão minimiza os efeitos de estabilidade local e lateral da viga, minimiza os custos 

associados à manutenção, evita os fenómenos de corrosão do perfil de aço e protege a alma do 

perfil em situações de incêndio. 

O artigo 6.3 da EN 1994-1-1 destina-se à resistência de secções transversais de vigas de 

edifícios parcialmente betonadas e é aplicável exclusivamente às secções de Classe 1 ou 2 

permitindo que a esbelteza máxima da Classe 2 seja 𝑑/𝑡 ≤ 124 Ꜫ. 

O procedimento que deve ser tomado aquando da verificação de segurança da resistência de 

uma secção mista com alma betonada é análogo ao apresentado no fluxograma da Figura 3.6, 

para secções sem alma betonada. No entanto, os artigos indicados devem ser substituídos pelos 

artigos referentes aos casos com alma betonada, tanto na classificação de secções como na 

análise da resistência da secção. Desta forma, há diversos aspetos específicos a ter em 

consideração. 

O valor de cálculo do momento fletor resistente deve ser determinado através de uma análise 

plástica e a contribuição das armaduras à compressão pode ser desprezada, 6.3.2 (2). Quando 

se utilizar conexão parcial, o betão envolvido na alma do perfil de aço é analisado com conexão 

total e o momento fletor resistente plástico da viga deve ser calculado da mesma forma que para 

um perfil com alma não betonada, com a particularidade que a redução da força de compressão 

só se aplica ao banzo de betão, 6.3.2 (4). 

De uma forma conservativa, pode admitir-se que o valor de cálculo da resistência ao esforço 

transverso de uma viga mista parcialmente betonada é igual ao valor de cálculo da resistência 

plástica ao esforço transverso do perfil de aço, 𝑉 , , , desprezando assim a contribuição do 

betão que envolve a alma do perfil de aço. Quanto à resistência à encurvadura da alma do perfil 

de aço, esta não necessita de verificação no caso de vigas parcialmente betonadas, uma vez 

que o artigo 6.3.3 (1) refere que o valor de 𝑉 , ,  é obtido apenas a partir do artigo 6.2.2.2 (2). 

Relativamente à interação entre a flexão e o esforço transverso, de forma análoga ao caso das 

vigas mistas com alma do perfil de aço não betonada, quando o valor de cálculo do esforço 

transverso atuante, 𝑉 , , excede metade do valor de cálculo da resistência plástica da secção 

de aço, 𝑉 , , , deve ter-se em conta o seu efeito no momento resistente, 6.3.4 (1). O artigo 6.3.4 

(2) refere que para representar a influência do esforço transverso na resistência à flexão, aplica-

se a mesma expressão usada nas vigas mistas não betonadas, com a alteração da relação 

𝑉 /𝑉 ,  por 𝑉 , /𝑉 , , , por forma a calcular o coeficiente de redução do valor de cálculo da 

tensão de cedência do aço na alma do perfil de aço. A partir desse novo coeficiente, o valor de 

cálculo do momento fletor resistente plástico, 𝑀 , deve ser calculado de acordo com o artigo 

6.3.2. 
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3.6.2. Análise Global 

Na análise global é comum proceder-se a uma análise elástica linear sendo esta geralmente de 

primeira ordem. A análise pode ser fendilhada ou não fendilhada dependendo da necessidade 

de considerar o efeito da fendilhação ou não. O artigo 5.4.2.3 refere que será necessário 

considerar este efeito nas zonas onde a tensão de tração na fibra extrema do betão, 𝜎 , , 

excede duas vezes o valor médio da tensão de rotura do betão à tração, 𝑓 . Nessas situações 

adota-se uma análise fendilhada ou, alternativamente, um método simplificado que consiste 

numa análise não fendilhada sendo aplicada posteriormente uma redistribuição nos momentos. 

No presente trabalho recorre-se ao método simplificado. Ao utilizar este método, o valor máximo 

de redistribuição que se pode aplicar devido ao efeito da fendilhação é o valor que se obtém 

subtraindo os valores da Tabela 5.1 da EN 1994-1-1, 5.4.4, Tabela 3.4, relativos a uma análise 

não fendilhada pelos valores relativos a uma análise fendilhada. 

Independentemente do tipo de análise utilizada, é ainda possível aplicar uma redistribuição de 

momentos com o intuito de otimizar o dimensionamento. Contudo, de acordo com o artigo 5.4.4 

(4) esta redistribuição não pode ser aplicada em determinadas ocasiões, como por exemplo, 

quando se verifica a fadiga, no caso de o perfil de aço estar parcialmente betonado, quando há 

redução da resistência da viga devido à encurvadura lateral, entre outros. O valor máximo de 

redistribuição referente à otimização do dimensionamento que se pode aplicar é também 

indicado na Tabela 3.4, sendo apresentados valores para o caso de uma análise fendilhada e 

para o caso de uma análise não fendilhada.  

Tabela 3.4 - Valores máximos da redistribuição de momentos (%) 

 

No caso de se tratar de uma aço superior a S355, o artigo 5.4.4 (6) ainda impõe que a 

redistribuição só deve ser aplicada a vigas com todas as secções da Classe 1 ou 2 e que 

apresenta uma redução máxima de 30 % para uma análise não fendilhada e de 15 % para uma 

análise fendilhada.  

Para melhor compreensão da forma como se deve aplicar uma redistribuição de momentos num 

dado apoio interno, apresenta-se de seguida um fluxograma que mostra os vários cenários 

possíveis para aços não superiores a S355, Figura 3.7. Note-se que no caso de haver 

fendilhação, o fluxograma apenas considera a metodologia utilizada no método simplificado, uma 

vez que é o método utilizado nesta dissertação. 
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 Figura 3.7 – Metodologia para a redistribuição de momentos 
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3.6.3. Resistência à encurvadura lateral 

“Quando uma viga mista é sujeita a flexão negativa ou positiva, como é observado numa viga 

contínua, o elemento de aço pode estar sujeito a encurvadura lateral. Este modo de encurvadura 

é caracterizado pela distorção da alma do perfil de aço no plano da sua secção. Numa viga cuja 

secção transversal seja plástica ou compacta, uma encurvadura lateral prematura irá impedir que 

se atinga o momento plástico total da secção mista na zona do apoio interno”, [Oehlers & 

Bradford, 1995]. 

A ocorrência deste fenómeno não é desejável, logo, de modo a evitar que o mesmo aconteça, 

aplica-se uma redução ao valor do momento fletor resistente no apoio interno. O artigo 6.4.2 da 

EN 1994-1-1 apresenta a metodologia para a verificação de segurança à encurvadura lateral de 

vigas mistas contínuas com secções transversais das Classes 1, 2 ou 3, em edifícios.  

 

Momento resistente à encurvadura lateral, 𝑀 ,  

O valor de cálculo do momento resistente à encurvadura lateral, 𝑀 , , de uma viga mista 

contínua não travada lateralmente, com as referidas classes de secções e uma secção de aço 

uniforme, deverá ser: 

 𝑀 , = 𝜒  𝑀  (3.10) 

onde: 

𝜒  é o coeficiente de redução para a encurvadura lateral. 

𝑀  é o valor de cálculo do momento flector resistente no apoio interno em análise. 

O coeficiente de redução para a encurvadura lateral, 𝜒 , é determinado em função da esbelteza 

normalizada 𝜆̅  e pode ser obtido a partir de um de dois métodos preconizados pela EN 1993-

1-1. No caso de se utilizar o método geral, aplicável a vigas com qualquer secção transversal, a 

expressão que permite determinar o valor de 𝜒  é: 

 
𝜒 =

1

𝜙 + 𝜙 − 𝜆̅
≤ 1,0 

(3.11) 

em que: 

 𝜙 = 0,5 1 + 𝛼  𝜆̅ − 0,2 + 𝜆̅  (3.12) 

 

onde: 

𝛼  é um factor de imperfeição; 

𝜆̅  é a esbelteza normalizada para a encurvadura lateral. 
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O fator de imperfeição 𝛼  pode ser obtido a partir do Anexo Nacional da EN 1994-1-1 e os 

valores recomendados podem ser obtidos Tabela 6.3 da EN 1993-1-1. Este valor está associado 

a uma das curvas de encurvadura, sendo que a escolha da curva depende da geometria da 

secção e do processo de fabrico do perfil. Na Tabela 6.4 da EN 1993-1-1, apresentam-se as 

recomendações para a escolha das curvas de encurvadura lateral. 

A esbelteza normalizada 𝜆̅ , é dada pela seguinte expressão: 

 𝜆̅ =
𝑀

𝑀
 (3.13) 

em que: 

𝑀  é o momento resistente da secção mista calculado a partir dos valores 

característicos das propriedades dos materiais; 

𝑀  é o momento crítico elástico de encurvadura lateral no apoio interno do tramo com o 

maior momento fletor negativo. 

Nos casos em que 𝜆 ≤ 0,4, pode dispensar-se a verificação de segurança em relação à 

encurvadura lateral, EN 1993-1-1, 6.3.2.2 (4), uma vez que nessa situação se tem uma viga muito 

“compacta”. É importante referir que no presente trabalho considerou-se este limite, 

recomendado pela EN 1993-1-1, contudo o Anexo Nacional NA é mais limitativo indicando que 

apenas será possível dispensar a verificação de segurança em relação à encurvadura lateral 

quando 𝜆 ≤ 0,2. 

É importante notar que toda esta metodologia é baseada nas curvas de dimensionamento de 

colunas. “No caso das colunas, esta metodologia é semi-empírica, pois as curvas correspondem 

à solução exata de um modelo estrutural e são, posteriormente, calibradas por comparação com 

um grande número de resultados experimentais. No caso das vigas, esta metodologia é um 

pouco mais empírica, pois calibram-se as curvas desenvolvidas para colunas, as quais não 

correspondem exatamente à solução de um modelo estrutural de viga, por comparação de 

resultados experimentais relativos a vigas”, [Camotim, Basaglia & Silvestre, 2010]. 

 

Momento crítico elástico de encurvadura lateral 

As normas EN 1994-1-1 e EN 1993-1-1 não apresentam qualquer expressão para o cálculo do 

momento crítico elástico de encurvadura lateral, 𝑀 . Ainda assim, o artigo 6.4.2 (5) da EN 1994-

1-1 refere que o cálculo deste momento crítico elástico pode ser baseado na “estrutura do U 

invertido”. Este modelo tem em conta o deslocamento lateral do banzo inferior provocando a 

flexão da alma do perfil de aço e provocando também a rotação do banzo superior que é resistida 

pela flexão da laje, Figura 3.8. 
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Figura 3.8 - Modelo da estrutura do U invertido, [EN 1994-1-1] 

No Anexo B.1.2 da ENV 1994-1-1 é disponibilizada uma expressão para o cálculo do momento 

crítico elástico, 𝑀 : 

 𝑀 =
𝑘  𝐶

𝐿
𝐺 𝐼 +

𝑘  𝐿

𝜋
𝐸  𝐼  (3.14) 

onde: 

𝑘  é uma propriedade da secção mista; 

𝑘  é a rigidez transversal por unidade de comprimento da viga mista; 

𝐶  é um parâmetro que depende do diagrama de momentos atuantes e das condições 

de apoio; 

𝐼  é a constante de torção de Saint-Venant da secção de aço estrutural; 

𝐼  é o momento de inércia do banzo inferior do perfil de aço segundo o eixo de menor 

inércia; 

𝐿 é o comprimento entre os pontos da viga mista em que o banzo inferior do perfil de aço 

está travado lateralmente; 

𝐸  é o módulo de elasticidade do aço estrutural (= 210 𝐺𝑃𝑎); 

𝐺 é o módulo de distorção do aço estrutural (≈ 81 𝑘𝑁/𝑚𝑚 ). 

O coeficiente 𝑘  tem em conta as propriedades da secção de aço estrutural e pode ser obtido a 

partir da seguinte expressão, dada no Anexo B.1.4 da ENV 1994-1-1, para um perfil de aço com 

secção monossimétrica: 

 𝑘 =

ℎ  𝐼
𝐼

𝑧 − 𝑧 +
𝐼 + 𝐼

𝐴
𝑒

+ 2 𝑧 − 𝑧

 (3.15) 

com: 

 𝑒 =
𝐴 𝐼

𝐴  𝑧  (𝐴 − 𝐴 )
 (3.16) 
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 𝑧 =
ℎ  𝐼

𝐼
 (3.17) 

 𝑧 = 𝑧 −
𝑧 (𝑦 + 𝑧 )

2 𝐼
𝑑𝐴 (3.18) 

 𝑧 = 0,4 ℎ  
 

− 1          se         𝐼 > 0,5 𝐼  (3.19) 

onde: 

ℎ  é a distância entre os centros de corte dos banzos do perfil de aço estrutural; 

𝐼  é o momento de inércia segundo o eixo de maior inércia da secção mista fendilhada 

de área 𝐴; 

𝐼  é o momento de inércia do perfil de aço estrutural segundo o eixo 𝑦-𝑦; 

𝐼  é o momento de inércia do perfil de aço estrutural segundo o eixo 𝑧-𝑧; 

𝐴  é a área do perfil de aço estrutural; 

𝐴 é a área da secção mista equivalente (homogeneizada), desprezando o betão 

tracionado. Tem-se 𝐴 = 𝐴 + 𝐴  em que 𝐴  é a área da armadura longitudinal ao longo da largura 

efectiva do banzo de betão; 

𝑧  é a distância entre o baricentro do perfil de aço estrutural e a meia espessura da laje; 

𝑧  é a distância entre o baricentro do perfil de aço estrutural e o seu centro de corte, 

positiva quando o centro de corte e o banzo comprimido estão do mesmo lado do baricentro. 

A rigidez de flexão transversal por unidade de comprimento da viga mista que se opõe ao 

deslocamento lateral dos banzos inferiores é representada pelo parâmetro 𝑘  e é dada pela 

seguinte expressão: 

 𝑘 =
𝑘  𝑘

𝑘 + 𝑘
 (3.20) 

em que: 

𝑘  é a rigidez de flexão da laje fendilhada em torno de um eixo horizontal paralelo ao eixo 

da viga; 

𝑘  é a rigidez de flexão da alma do perfil de aço. 

A rigidez de flexão 𝑘  é obtida através da aplicação de uma rotação unitária à laje e considerando 

que esta se encontra fendilhada, a partir da seguinte expressão: 

 𝑘 =
𝛼𝐸 𝐼

𝑎
 (3.21) 

onde: 
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𝛼 é um parâmetro que toma os valores 𝛼 = 2 para lajes simplesmente apoiadas ou em 

consola sobre as vigas de aço, 𝛼 = 3 para lajes contínuas sobre três vigas ou 𝛼 = 4 quando a 

laje é contínua sobre quatro ou mais vigas semelhantes. 

𝑎 é a distância entre dois perfis de aço consecutivos; 

𝐸 𝐼  representa a rigidez de flexão da laje fendilhada por unidade de largura e é definida no 

artigo 6.4.2 (6) como o menor valor entre o valor do momento fletor positivo a meio-vão e o 

momento fletor negativo num apoio interno. A partir do esquema representado na Figura 3.9 é 

possível chegar às seguintes expressões para determinar o eixo neutro elástico 𝑧  e calcular o 

valor da inércia 𝐼 : 

 𝐴 × (𝑧 − 𝑥) =
𝑏

𝑛
×

(ℎ − 𝑧 )

2
 (3.22) 

 𝐼 = 𝐴 × (𝑧 − 𝑥) +

𝑏
𝑛

× (ℎ − 𝑧 )

3
 (3.23) 

onde: 

𝑛 é o coeficiente de homogeneização dado por 𝑛 = 2 × 𝐸 /𝐸  

 

Figura 3.9 - Esquema para o cálculo da rigidez de flexão da laje fendilhada 

A rigidez de flexão 𝑘  pode ser obtida a partir das seguintes expressões, a primeira no caso de 

um perfil de aço não betonado e a segunda no caso de um perfil de aço betonado: 

 𝑘 =
𝐸 𝑡

4 (1 − 𝑣 ) ℎ
 (3.24) 

 𝑘 =
𝐸 𝑡 𝑏

16 ℎ  1 +
4 𝑛 𝑡

𝑏

 (3.25) 

em que: 

𝑣 é o coeficiente de Poisson do aço estrutural; 

𝑡  é a espessura da alma do perfil de aço estrutural; 

𝑏  é a largura da zona betonada. 

O coeficiente 𝐶  apresenta um grande intervalo de valores possíveis e, por conseguinte, tem um 

grande impacto no valor do momento crítico elástico, 𝑀 . O valor deste coeficiente pode ser 

obtido a partir das Tabelas B.1, B.2 e B.3 do Anexo B.1.2 da ENV 1994-1-1, e tem em 
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consideração o diagrama de momentos fletores atuantes na viga mista ao longo do comprimento 

𝐿 entre pontos onde o banzo inferior está travado lateralmente. Nessas tabelas, o parâmetro 𝜓 

relaciona o maior dos momentos nos referidos pontos, 𝑀 , com o momento a meio vão do tramo 

considerado, 𝑀 , como será possível observar no exemplo prático do capítulo seguinte. 

 

Espaçamento dos conectores na estrutura em U invertido 

As regras da EN 1994-1-1 referentes ao espaçamento de conectores apenas consideram a 

encurvadura local. Para ter em conta a encurvadura lateral, recorre-se ao Anexo B.1.2 da ENV 

1994-1-1, o qual refere a seguinte expressão para o espaçamento máximo longitudinal de 

conectores quando estes são aplicados numa só fiada e admitindo que estão uniformemente 

espaçados e alinhados com o eixo do banzo: 

 
𝑠

𝑏
≤

0,4 𝑓
𝑢

 𝑑2 1 − 𝜒
𝐿𝑇

 𝜆𝐿𝑇
2

𝑘𝑠 𝜒
𝐿𝑇

 𝜆𝐿𝑇
2  (3.26) 

em que: 

𝑠 é o afastamento longitudinal entre conectores; 

𝑏 é a largura do banzo superior do perfil de aço estrutural; 

𝑓
𝑢
 é o valor da tensão última do aço dos pernos de cabeça; 

𝑑 é o diâmetro da espiga dos pernos de cabeça. 

 

3.6.4. Resistência ao corte longitudinal 

O artigo 6.6 da EN 1994-1-1 destina-se à verificação de segurança em relação ao Estado Limite 

Último da resistência ao corte longitudinal. Os principais pontos a ter em conta são o valor mínimo 

do grau de conexão, a distribuição dos conectores, a força de corte longitudinal e a armadura 

transversal para o corte longitudinal. 

 

Valor mínimo do grau de conexão 

Em edifícios, se todas a secções forem da Classe 1 ou 2, então é possível utilizar conexão parcial 

nas vigas, 6.6.1.1 (14). Contudo, é importante relembrar que só é possível utilizar a conexão 

parcial nas zonas onde o momento é positivo e caso sejam respeitadas as limitações impostas 

pelo artigo 6.6.1.2. Estas limitações permitem considerar que os conectores utilizados são 

dúcteis, ou seja, que os conectores têm uma capacidade suficiente de deformação que justifique 

a hipótese de comportamento plástico ideal da conexão de corte, 6.6.1.1 (4). 
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De acordo com o artigo 6.6.1.2 (1), os pernos de cabeça com um comprimento total após 

soldadura superior ou igual a 4 vezes o seu diâmetro, e com uma espiga de diâmetro nominal 

não inferior a 16 mm nem superior a 25 mm podem ser considerados dúcteis dentro dos 

seguintes limites para o grau de conexão de corte, definido por 𝜂: 

 Para secções de aço com banzos iguais: 

o 𝐿 ≤ 25:               𝜂 ≥ 1 − (0,75 − 0,03 𝐿 ),               𝜂 ≥ 0,4 

o 𝐿 > 25:               𝜂 ≥ 1 

 Para secções de aço que tenham um banzo inferior com uma área igual a três vezes a 

área do banzo superior: 

o 𝐿 ≤ 20:               𝜂 ≥ 1 − (0,30 − 0,015 𝐿 ),               𝜂 ≥ 0,4 

o 𝐿 > 20:               𝜂 ≥ 1 

𝐿  representa, em metros, a distância entre pontos de momento nulo, na zona de 

momento positivo. Este valor pode ser considerado como o valor obtido na Figura 3.2. 

Para secções de aço cuja área do banzo inferior exceda a área do banzo superior, mas não mais 

do que três vezes essa área, o limite para 𝜂 pode ser determinado por interpolação linear entre 

os dois casos já apresentados. Os conectores ainda podem ser considerados dúcteis num maior 

intervalo de vãos, caso se verifiquem as seguintes condições dadas no artigo 6.6.1.2 (3). 

 

Distribuição dos conectores 

Os conectores devem transmitir a força de corte longitudinal e prevenir a separação entre o betão 

e o perfil de aço, 6.6.1.3 (1). “Devem ser colocados conectores de corte suficientes para resistir 

à força de compressão da flange no ponto de momento máximo e para distribuir essa força aos 

conectores, igualmente espaçados, até ao ponto de momento nulo”, [Cook, 1977].  

A metodologia apresentada na EN 1994-1-1 para a distribuição de conectores dúcteis está 

relacionada com a definição de secções críticas já supracitada. Segundo o artigo 6.6.1.3 (3), os 

conectores dúcteis podem estar espaçados uniformemente ao longo do comprimento entre 

secções críticas adjacentes, caso se verifiquem os seguintes requisitos: 

 Todas as secções críticas no tramo são da Classe 1 ou 2; 

 𝜂 satisfaz os limites dados em 6.6.1.2, já supracitados; 

 O momento fletor resistente plástico da secção mista não excede 2,5 vezes o momento 

fletor resistente plástico da secção de aço isolada. 

Se o momento fletor resistente plástico da secção mista exceder 2,5 vezes o momento fletor 

resistente plástico da secção de aço isolada, deverão ser feitas verificações de segurança 

adicionais relativas à adequabilidade da conexão de corte nos pontos intermédios 
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aproximadamente a metade do comprimento entre as secções críticas adjacentes em questão, 

6.6.1.3 (4). 

O número necessário de conectores de corte deve ser distribuído entre um ponto de máximo 

momento fletor positivo e um apoio adjacente ou um ponto de máximo momento fletor negativo, 

de acordo com a força de corte longitudinal calculada, 6.6.1.3 (5). 

 

Força de corte longitudinal 

O valor da força de corte longitudinal, 𝑉 , deve ser determinado de maneira coerente com o valor 

de cálculo da resistência à flexão, tomando em consideração a diferença entre os esforços 

normais no banzo de betão ou no perfil de aço, ao longo de um comprimento crítico, 6.6.2.2. 

“O procedimento indicado na EN 1994-1-1, para a determinação de 𝑉  não está directamente 

ligado ao diagrama de esforço transverso e, por conseguinte, às ações. Tal facto pode ser 

atribuído à simplicidade que se pretende para o cálculo da força de corte longitudinal, já que, na 

generalidade das situações, o valor do momento atuante, 𝑀 , se situa entre os valores dos 

momentos elástico e resistente plástico, o que torna a determinação do valor da força de corte 

longitudinal muito complexa.”, [Calado e Santos, 2010]. Desta forma, obtém-se um valor da força 

de corte longitudinal mais conservativo e, portanto, mais elevado. 

A Figura 3.10 ilustra a determinação de 𝑉  entre duas secções críticas adjacentes para dois casos 

distintos. Note-se que o valor da força de corte longitudinal depende do grau de conexão. 

 

Figura 3.10 - Determinação da força de corte longitudinal, [Calado e Santos, 2010] 
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O número de conectores, 𝑁 , a colocar ao longo do comprimento crítico é dado por 𝑁 = 𝑉 /𝑃  

onde 𝑉  é a força de corte longitudinal no comprimento crítico 𝑖 e 𝑃  o valor de cálculo 

resistência ao corte de um conector. Para um perno de cabeça automaticamente soldado de 

acordo com a EN 14555, 𝑃  deve tomar o menor valor obtido nas seguintes expressões: 

 𝑃 =
0,8 𝑓  𝜋 𝑑 /4

𝛾
 (3.27) 

 𝑃 =
0,29 𝛼 𝑑 𝑓 𝐸

𝛾
 (3.28) 

com: 

𝛼 = 0,2 + 1   para 3 ≤ ℎ /𝑑 ≤ 4 

𝛼 = 1            para ℎ /𝑑 > 4 

onde: 

𝛾  é um coeficiente parcial de segurança relativo à conexão, cujo valor recomendado é 

1,25; 

𝑑 é o diâmetro da espiga do perno, 16 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 25 𝑚𝑚; 

𝑓  é o valor da tensão última do aço do perno, mas não maior que 500 𝑁/𝑚𝑚 ; 

𝑓  é o valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de 

idade, com uma densidade não menor que 1750 𝑘𝑔/𝑚 ; 

ℎ  é a altura nominal total do perno. 

 

Armadura transversal para o corte longitudinal 

A armadura transversal na laje deve ser projetada por forma a evitar uma rotura prematura por 

corte longitudinal ou uma fendilhação longitudinal, 6.6.6.1 (1). O valor de cálculo da tensão de 

corte longitudinal, 𝜈 , para qualquer superfície de rotura de corte longitudinal na laje não deve 

exceder o valor da resistência ao corte longitudinal da respetiva superfície, 6.6.6.1 (2). Na Figura 

3.11 apresentam-se duas superfícies de rotura típicas e a quantidade de armadura transversal 

que cada uma delas intersecta por unidade de comprimento. 

 

Figura 3.11 - Superfícies de rotura, [EN 1994-1-1] 
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Em cada superfície de rotura, a tensão de corte longitudinal deve ser determinada a partir da 

força de corte longitudinal por unidade de comprimento da viga, tendo em consideração o número 

de planos de corte e o comprimento das superfícies de rotura, 6.6.6.1 (5), como se mostra através 

da seguinte expressão: 

 𝜐 , , =
𝑉 , /2

ℎ
                𝜐 , , =

𝑉 ,

𝑠 + 2 × ℎ + 𝑑
 (3.29) 

onde: 

𝜐 , ,  é a tensão de corte longitudinal na superfície de rotura 𝑎-𝑎; 

𝜐 , ,  é a tensão de corte longitudinal na superfície de rotura 𝑏-𝑏; 

𝑉 ,  é a força de corte longitudinal por unidade de comprimento; 

 𝑠  é o afastamento entre pernos de cabeça; 

𝑑  é o diâmetro da cabeça do perno. 

Assim, a resistência ao corte longitudinal é avaliada a partir das seguintes expressões da EN 

1992-1-1, que permitem, respetivamente, analisar a necessidade de armadura transversal por 

unidade de comprimento e impedir o esmagamento das bielas comprimidas no banzo de betão: 

 
𝐴  

𝑠
≥

𝜐 , ,  ℎ

𝑓  cot 𝜃
 (3.30) 

 𝜐 , , ≤ 𝜈 𝑓  sin 𝜃 cos 𝜃     com  𝜈 = 0,6 1 −
𝑓

250
 (3.31) 

onde: 

𝜐 , ,  é a tensão de corte longitudinal na superfície de rotura 𝑖 considerada; 

ℎ  é o comprimento da superfície de rotura 𝑖; 

𝑠  é o espaçamento da armadura transversal; 

𝜃 é o ângulo que a escora de compressão faz com o eixo da viga; 

𝜈 é um coeficiente de redução da resistência do betão. A expressão apresentada é a 

recomendada na EN 1992-1-1. 

Por fim, segundo o artigo 6.6.6.3, a área mínima de armadura transversal para o corte 

longitudinal deve ser determinada de acordo com a EN 1992-1-1, 9.2.2 (5) usando definições 

apropriadas para armaduras de esforço transverso. 
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3.6.5. Disposições construtivas 

As disposições construtivas têm o propósito de preservar a funcionalidade da estrutura. O artigo 

6.6.5 da EN 1994-1-1 propõe um conjunto de disposições, das quais serão descritas de seguida 

as consideradas relevantes a este trabalho: 

 A superfície de um conector que resiste a forças de separação deverá prolongar-se não 

menos que 30 𝑚𝑚 acima da armadura inferior, 6.6.5.1; 

 Se for exigido recobrimento dos conectores, este deve ser não menor que 20 𝑚𝑚 ou o 

valor recomendado na Tabela 4.4 da EN 1992-1-1 menos 5 𝑚𝑚. Se não for exigido 

recobrimento dos conectores, a face superior destes pode ficar ao nível da superfície da 

laje de betão, 6.6.5.2; 

 O espaçamento mínimo dos conectores deve ser aquele que assegura a estabilidade do 

elemento de aço e do elemento de betão através da ligação entre ambos. Quando um 

banzo de aço à compressão que deveria ser considerado da Classe 3 ou 4, mas é 

considerado da Classe 1 ou 2 devido ao travamento provocado pelos conectores de 

corte, o espaçamento entre conectores não deve ser maior que 22 𝑡  235/𝑓 , para o 

caso de uma laje maçica. Adicionalmente, a distância livre entre o bordo de um banzo 

comprimido e a fiada mais próxima de conectores não deve exceder 9 𝑡  235/𝑓 , 

6.6.5.5; 

 O espaçamento máximo entre conectores em edifícios não deve ser maior que 6 vezes 

a espessura total da laje de betão nem maior que 800 𝑚𝑚, 6.6.5.5; 

  Em edifícios, a distância entre o bordo do conector e o bordo do banzo do perfil de aço 

onde o conector está soldados não deve ser menor que 20 𝑚𝑚, 6.6.5.6; 

 A altura total dos pernos de cabeça não deve ser inferior a 3 𝑑, onde 𝑑 é o diâmetro da 

espiga. A cabeça do perno deve ter um diâmetro não menor que 1,5 𝑑 e uma altura não 

menor que 0,4 𝑑. O espaçamento entre conectores na direcção da força de corte não 

deve ser inferior a 5 𝑑 e o espaçamento na direção transversal à força de corte não deve 

ser inferior a 2,5 d, em lajes maciças. Exceto no caso em que os pernos de cabeça estão 

localizados diretamente na alma, o diâmetro de um perno soldado não deve exceder 2,5 

vezes a espessura da parte à qual está soldado, 6.6.5.7. 

 

3.6.6. Metodologia para verificação de segurança 

Abordadas as diversas matérias preconizadas pela EN 1994-1-1 para a verificação de segurança 

de vigas mistas, sugere-se um esquema final da metodologia que pode ser adotada para essa 

mesma verificação, Figura 3.12. Adicionalmente, são apresentadas algumas sugestões de 

medidas que podem ser tomadas quando uma dada verificação não é cumprida. 
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Dados da solução 
mista 

Fluxograma da Figura 3.6. 
Verifica segurança à 
Flexão e ao Esforço 

Transverso? 

Fluxograma da Figura 3.7. 
Redistribuição de esforços 

Verifica segurança à 
Encurvadura Lateral? 

Verifica segurança ao 
Corte Longitudinal? 

Esforço Transverso – Aumentar a 
espessura da alma do perfil de aço. Esta 
medida aumenta a área de corte e, por 
conseguinte, a resistência ao esforço 
transverso. Aumentar a altura da alma 
teria o mesmo efeito mas aumentaria a 
altura total do elemento, o que pode não 
ser desejável;  

Flexão – Aumentar dimensões do banzo 
inferior do perfil de aço. 

Verifica Disposições 
Gerais Construtivas? 

Aumentar larguras dos banzos do perfil de 
aço é geralmente a melhor solução. Outra 
solução é aumentar a espessura da alma. 
No entanto, o fator de redução 𝜒  
depende de muitos fatores e, geralmente, 
a variação de uma dada variável não é 
proporcional à variação deste fator de 
redução. É necessário “trabalhar” as 
diversas variáveis para obter uma solução 
melhor. 

A disposição construtiva que é geralmente 
condicionante é a 𝑒 ≥ 5,0 𝑑. Isto acontece 
quando a força de corte longitudinal é muito 
elevada e os conectores são distribuídos ao 
longo de um pequeno comprimento. Nesta 
situação uma boa solução é também adotar 
um grau de conexão mais pequeno. 

Diminuir o grau de conexão provoca uma 
diminuição da força de corte longitudinal 
que, por sua vez, favorece as necessidades 
de armadura transversal e o esmagamento 
das bielas comprimidas. 

Figura 3.12 – Metodologia da verificação de segurança de vigas mistas 
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4. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DE UM TRAMO DE VIGA MISTA 

 

4.1. Introdução 

Neste capítulo mostra-se um exemplo prático da verificação de segurança de um tramo de viga 

mista em relação ao Estado Limite Último. O exemplo apresenta discriminadamente os passos 

que devem ser efetuados de acordo com a metodologia sugerida no capítulo anterior. 

 

4.2. Exemplo prático 

Considera-se um tramo de extremidade com o carregamento uniforme e o diagrama de 

momentos atuantes dado na Figura 4.1 e com uma secção transversal constante ao longo do 

seu comprimento, Figura 4.2. A secção A corresponde ao apoio de continuidade, a secção B ao 

ponto de momento fletor positivo máximo e a secção C ao apoio de extremidade. Assume-se um 

grau de conexão 𝜂 = 70 %, uma sobrecarga 𝑆𝐶 = 4 𝑘𝑁/𝑚  e ainda que a laje de betão é contínua 

sobre três vigas semelhantes (𝛼 = 3). 

 

Figura 4.1 – Ações aplicadas no tramo de extremidade 

 

Figura 4.2 - Secção transversal mista e propriedades dos materiais 
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Materiais utilizados: 

Aço estrutural Betão Armaduras 

𝑆 275 𝐶 30/37 𝐴 500 

𝑓 = 275 𝑀𝑃𝑎 𝑓 = 20,0 𝑀𝑃𝑎 𝑓 = 434,8 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 𝐸 = 33 𝐺𝑃𝑎 𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

𝛾 = 78,5 𝑘𝑁/𝑚  𝛾 = 25 𝑘𝑁/𝑚   

 𝑓 = 2,9 𝑀𝑃𝑎  

 

Consideram-se ainda os seguintes dados: 

 Coeficiente de Poisson  𝜈 = 0,3 

 Módulo de distorção  𝐺 = 81,0 𝐺𝑃𝑎 

 Tensão última dos pernos de cabeça  𝑓 = 450 𝑀𝑃𝑎 

 Ângulo que a escora de compressão faz com o eixo da viga  𝜃 = 45° 

 

4.2.1. Análise Global 

𝐴   ç = 160 × 15 + 240 × 8 + 160 × 20 = 7520 𝑚𝑚  

𝑔 = 25 × (150 × 10 × 3,5) + 78 × (7520 × 10 ) = 13,71 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞 = 4 × 3,5 = 14,00 𝑘𝑁/𝑚 

𝑝 = 1,35 × 13,68 + 1,5 × 14,00 = 39,51 𝑘𝑁/𝑚 

Dadas as condições de apoio e de carregamento, obtêm-se os seguintes esforços atuantes, sem 

redistribuição de momentos: 

 Momento fletor no apoio interno, 𝑀 = −526,8 𝑘𝑁𝑚 

 Momento fletor máximo no vão, 𝑀 = 107,6 𝑘𝑁𝑚 

 Esforço transverso no apoio interno, 𝑉 = 223,9 𝑘𝑁 

 Esforço transverso no apoio de extremidade, 𝑉 = 92,2 𝑘𝑁 

 

4.2.2. Esforço Transverso 

Verificação da resistência ao esforço Transverso  

𝐴 = 1,2 × 240 × 8 = 2304 𝑚𝑚  

𝑉 , =
2304 × 275/√3

1
× 10 = 365,8 𝑘𝑁 
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Necessidade da verificação da resistência da alma à encurvadura por esforço transverso 

Ꜫ =
235

𝑓
=

235

275
= 0,924 

72

𝜂
 Ꜫ =

72

1,2
× 0,924 = 55,5      (𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑠) 

ℎ

𝑡
=

240

8
= 30,0 < 55,5   → 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑉 ,    

 

Interação da flexão com esforço transverso 

𝑉 = 𝑚𝑖𝑛 𝑉 , ; 𝑉 , = 𝑉 , = 365,8 𝑘𝑁 

0,5 × 𝑉 = 182,9 𝑘𝑁 < 223,9 𝑘𝑁   →       𝐻á 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑀 − 𝑉 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝐴 

0,5 × 𝑉 = 182,9 𝑘𝑁 > 92,2 𝑘𝑁   →       𝑁ã𝑜 ℎá 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑀 − 𝑉 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝐶 

𝜌 =
2 × 223,9

365,8
− 1 = 0,05 

𝑓 , = (1 − 0,05) × 275 = 261,2 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.3. Determinação das larguras efetivas do banzo de betão 

Apoio interno:  

𝑏 , = 100 + 2 ×
0,25 × (8000 + 8000)

8
= 1100 𝑚𝑚 

Vão: 

𝑏 , = 100 + 2 ×
0,85 × 8000

8
= 1800 𝑚𝑚 

Apoio de extremidade: 

𝛽 = 0,55 +
0,025 × 8000 

8000/8
= 0,75 

𝑏 , = 100 + 2 × 0,75 ×
0,85 × 8000

8
= 1375 𝑚𝑚 
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4.2.4. Classificação das secções transversais 

Forças  

Tabela 4.1 - Cálculo das forças máximas associadas às diversas zonas da secção transversal 

 

Determinação dos eixos neutros plásticos 

Apoio interno (conexão total):  

O eixo neutro plástico encontra-se na alma do perfil de aço: 

𝐹 + 𝐹 < 𝐹 + 𝐹         𝑒         𝐹 + 𝐹 + 𝐹 > 𝐹  

540,9 + 660,0 + 𝑥 × 8 × 261,2 × 10 = (240 − 𝑥) × 8 × 261,2 × 10 + 880,0 

𝑥 = 43,2 𝑚𝑚 

𝑧 = 43,2 + 150 + 15 = 208,2 𝑚𝑚 

 

Vão (conexão parcial):  

O primeiro eixo neutro plástico é calculado a partir da força de compressão no banzo de betão: 

𝑁 = 𝑚𝑖𝑛(2068,0 ;  4590) = 2068,0 𝑘𝑁 

𝑁 = 0,70 × 2068,0 = 1447,6 𝑘𝑁 

𝑧 , =
1447,6

1800 × 0,85 × 20 × 10
= 47,3 𝑚𝑚 

O segundo eixo neutro plástico encontra-se no banzo superior do perfil de aço: 

𝑁 + 𝐹 > 𝐹 + 𝐹         𝑒         𝑁 < 𝐹  

1447,6 + 𝑥 × 160 × 275,0 × 10 = (15 − 𝑥) × 160 × 275,0 × 10 + 528,0 + 880,0 

𝑥 = 7,1 𝑚𝑚 

𝑧 , = 7,1 + 150 = 157,1 𝑚𝑚 

Elemento Apoio interno (Secção A) Vão (Secção B) 

𝐹  (Armaduras) 
𝜋 × 6 × 1100

100
× 434,8 × 10 = 540,9 𝑘𝑁 - 

𝐹  (Banzo superior) (160 × 15) × 275 × 10 = 660,0 𝑘𝑁 (160 × 15) × 275 × 10 = 660,0 𝑘𝑁 

𝐹  (Alma) (240 × 8) × 261,2 × 10 = 501,5 𝑘𝑁 (240 × 8) × 275 × 10 = 528,0 𝑘𝑁 

𝐹  (Banzo inferior) (160 × 20) × 275 × 10 = 880,0 𝑘𝑁 (160 × 20) × 275 × 10 = 880,0 𝑘𝑁 

𝐹  (Perfil de aço) 660,0 + 501,5 + 880,0 = 2041,5 𝑘𝑁 660,0 + 528,0 + 880,0 = 2068,0 𝑘𝑁 

𝐹  (Betão) - 0,85 × (150 × 1800) × 20 × 10 = 4590,0 𝑘𝑁 
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Determinação das classes das secções transversais 

Apoio interno: 

 Banzo inferior (elemento submetido apenas a compressão):  

𝑐

𝑡
=

160 − 8
2

20
= 3,8 < 9 Ꜫ = 9 × 0,924 = 8,3   →    𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1 

 Alma (elemento submetido apenas a compressão):  

𝛼 =
240 − 43.2

240
= 0,82 > 0,50 

𝑐

𝑡
= 30,0 ≤

396 × 0,924

13 × 0,82 − 1
= 37,9   →    𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1 

Conclui-se que a secção do apoio interno é de Classe 1. 

Vão:  

Uma vez que o segundo eixo neutro plástico se encontra no banzo superior do perfil de aço, 

tanto o banzo inferior como a alma estão submetidos à tração, logo, a secção é de Classe 1. 

 

4.2.5. Cálculo dos momentos resistentes 

(braço a partir da face superior da laje de betão) 

Apoio interno: 

Tabela 4.2 - Cálculo do valor do momento fletor resistente plástico na secção A 

Elemento Força [𝑘𝑁] Braço [𝑚𝑚] Momento [𝑘𝑁𝑚] 

Armaduras 540,9 40,0 + 21,6 

Banzo superior 660,0 157,5 + 104,0 

Alma (tração) 90,3 186,6 + 16,9 

Alma (compressão) 411,2 306,6 − 126,1 

Banzo inferior 880,0 415,0 − 365,2 
 

𝑀 , , = − 348,8 𝑘𝑁𝑚 

Vão: 

Tabela 4.3 - Cálculo do valor do momento fletor resistente plástico na secção B 

Elemento Força [𝑘𝑁] Braço [𝑚𝑚] Momento [𝑘𝑁𝑚] 

Betão 1447,6 23,7 − 34,2 

Banzo superior (compressão) 310,2 153,5 − 47,6 

Banzo superior (tração) 349,8 161,0 + 56,3 

Alma 528,0 285,0 + 150,5 

Banzo inferior 880,0 415,0 + 365,2 
 

𝑀 , , = 490,1 𝑘𝑁𝑚 



36 
 

4.2.6. Fendilhação do betão na zona do apoio interno 

Coeficiente de homogeneização 

𝑛 =
𝐸

𝐸
2

=
210

33
2

= 12,73 

Centro de gravidade do perfil de aço  

(a partir da face superior do banzo superior do perfil de aço) 

𝐶𝐺, 𝑎ç𝑜 =
(160 × 15) × 7,5 + (8 × 240) × 135 + (160 × 20) × 265

7520
= 149,6 𝑚𝑚 

Posição do eixo neutro 

(a partir da face superior da laje de betão) 

𝑧 =
150 ×

1100
12,73

×
150

2
+ 7520 × (150 + 149,6)

150 ×
1100
12,73

+ 7520
= 157,5 𝑚𝑚 

Inércia não fendilhada 

𝐼 =
160 × 15

12
+

8 × 240

12
+

160 × 20

12
+

1100
12,73

× 150

12
+ (160 × 15) × 150 +

15

2
− 157,5

+ (8 × 240) × 150 + 15 +
240

2
− 157,5 + (160 × 20)

× 150 + 15 + 240 +
20

2
− 157,5 +

1100

12,73
× 150 ×

150

2
− 157,5

= 365 305 844 𝑚𝑚  

Módulo de flexão elástico 

𝑊 =
365305844

157,5
= 2 319 944 𝑚𝑚  

Tensão de tração na fibra extrema do banzo de betão 

𝜎 , á =
526,8

12,73 × 2319944
× 10 = 17,8 𝑀𝑃𝑎 > 2 𝑓 = 2 × 2,9 = 5,8 𝑀𝑃𝑎 → 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎 

 

4.2.7. Encurvadura lateral 

Devido ao efeito da fendilhação, começa-se por reduzir em 15% o valor do momento na zona do 

apoio fendilhado, por forma a avaliar a necessidade de redução da resistência da viga devida à 

encurvadura lateral: 

𝑀 = −526,8 × (1 − 0,15) = −447,8 𝑘𝑁𝑚 



37 
 

Momento crítico elástico 

𝜓 =
447,8

39,51 × 8
8

= 1,4167 

𝐶 = 19,58      (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 5.13) 

𝐼 =
1

3
× (160 × 15 + 240 × 8 + 160 × 20 ) = 647 627 𝑚𝑚  

𝐼 =
160 × 20

12
= 6 826 667 𝑚𝑚  

ℎ =
15

2
+ 240 +

20

2
= 257,5 𝑚𝑚 

𝐴 = 7520 +
𝜋 × 6 × 1100

100
= 8764,1 𝑚𝑚   

𝑧 =
−

𝜋 × 6 × 1100
100

× (150 − 40) + 7520 × 149,6

8764,1
= 112,8 𝑚𝑚 

 (𝑧  a partir da face superior do banzo superior do perfil de aço) 

𝐼 =
160 × 15

12
+

8 × 240

12
+

160 × 20

12
+

𝜋 × 6 × 1100

4 × 100
+ (160 × 15) ×

15

2
− 112,8

+ (8 × 240) × 15 +
240

2
− 112,8 + (160 × 20) × 15 + 240 +

20

2
− 112,8

+
𝜋 × 6 × 1100

100
× (150 − 40 + 112,8) = 172 819 484 𝑚𝑚  

𝐼 =
160 × 15

12
+

8 × 240

12
+

160 × 20

12
+ (160 × 15) ×

15

2
− 149,6 + (8 × 240)

× 15 +
240

2
− 149,6 + (160 × 20) × 15 + 240 +

20

2
− 149,6

= 100 853 624 𝑚𝑚  

𝐼 =
160 × 15

12
+

8 × 240

12
+

160 × 20

12
= 11 956 907 𝑚𝑚  

𝐶𝐶 = 257,5 ×
160 × 20

160 × 15 + 160 × 20
+

15

2
= 154,6 𝑚𝑚 

𝑧 = 149,6 +
150

2
= 224,6 𝑚𝑚 

𝑧 =
257,5 × 6826667

11956907
= 147,0 𝑚𝑚 

𝑧 = 154,6 − 149,6 = 5,0 𝑚𝑚 
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𝑧 = 0,4 × 257,5 ×
2 × 6826667

11956907
− 1 = 14,6 𝑚𝑚 

𝑒 =
8764,1 × 100853624

7520 × 224,6 × (8764,1 − 7520)
= 420,6 𝑚𝑚 

𝑘 =

257,5 × 172819484
100853624

(147,0 − 5,0) +
100853624 + 11956907

7520
420,6

+ 2 × (147,0 − 14,6)

= 1,266 

𝜋 × 6 × 1000

100
× (𝑧 − 52) =

1000

12,73
×

(150 − 𝑧 )

2
 →  𝑧 = 109,4 𝑚𝑚 

𝐼 =
𝜋 × 6 × 1000

100
× (109,4 − 52) +

1000

12,73
×

(150 − 109,4)

3
= 5 479 036 𝑚𝑚 /𝑚 

Na equação anterior, o valor ∅/2 = 6 𝑚𝑚 e o afastamento de 100 𝑚𝑚 são da armadura 

transversal. Embora neste exemplo tenham o mesmo valor que a armadura longitudinal é 

importante não confundir. 

𝑘 =
3 × 210 × 5479036

3,5
× 10 = 986,2 𝑘𝑁𝑚/𝑚/𝑟𝑎𝑑 

𝑘 =
210 × 8

4 × (1 − 0,3 ) × 257,5
= 114,7 𝑘𝑁𝑚/𝑚/𝑟𝑎𝑑 

𝑘 =
986,2 × 114,7

986,2 + 114,7
= 102,8 𝑘𝑁𝑚/𝑚/𝑟𝑎𝑑 

𝑀 =
1,266 × 19,58

8,0
× 81 × 647627 × 10 +

102,8 × 8,0

𝜋
× 210 × 6826667 × 10

= 3146,2 𝑘𝑁𝑚 

 

Esbelteza normalizada 

O valor de 𝑀  é obtido com recurso à linguagem de programação VBA, Anexo A: 

𝑀 , = 362,8 𝑘𝑁𝑚 

𝜆̅ =
362,8

3146,2
= 0,34 < 0,40 → 𝑁ã𝑜 é 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 

 

4.2.8. Redistribuição de esforços 

Não havendo necessidade de reduzir a resistência da viga no apoio interno devido à encurvadura 

lateral e sabendo que a secção transversal nesse apoio é da Classe 1, pode aplicar-se uma 



39 
 

redistribuição até 40%. Este valor engloba uma parcela referente ao efeito da fendilhação (15%) 

e outra referente à otimização do dimensionamento (25%): 

𝑀 = −526,8 × [1 − (0,15 + 0,25)] = −316,1 𝑘𝑁𝑚 

Obtém-se assim um novo ponto onde o momento positivo é máximo no tramo, bem como um 

novo momento máximo: 

𝑥 = 5000 𝑚𝑚   →     𝑀 = 177,8 𝑘𝑁𝑚    

𝜓 =
316,1

39,51 × 8
8

= 1,0 

Note-se que a este novo diagrama de momentos atuantes está associado um novo diagrama de 

esforços transversos. Nos casos em que há interação M-V isto provoca uma mudança, embora 

pouco acentuada, na tensão de cedência na alma. Consequentemente obtêm-se novos 

momentos resistentes nas secções de momento fletor negativo. Neste exemplo prático não serão 

calculados os novos momentos resistentes uma vez que a diferença entre momentos obtidos é 

muito pouco significativa, contudo, é importante referir que o toolkit desenvolvido nesta 

dissertação calcula esses novos momentos. 

 

4.2.9. Corte longitudinal 

Distribuição uniforme 

Sabendo que as secções críticas são da Classe 1 e que o grau de conexão 𝜂 satisfaz os limites 

dados na EN 1994-1-1, 6.6.1.2, falta ver se a relação entre o momento fletor resistente plástico 

da secção mista não excede 2,5 vezes o momento fletor resistente plástico da secção de aço 

isolada. 

160 × 15 + 8 × 𝑥 = 8 × (240 − 𝑥) + 160 × 20 → 𝑥 = 170,0 𝑚𝑚 

𝑧 = 15 + 170,0 = 185,0 𝑚𝑚 

𝑆 = (160 × 15) × 185,0 −
15

2
+ (8 × 170,0) ×

170,0

2
= 541,6 × 10  𝑚𝑚  

𝑆 = (160 × 20) × 15 + 240 +
20

2
− 185,0 + 8 × (240 − 170,0) ×

(240 − 170,0)

2

= 275,6 × 10  𝑚𝑚  

𝑊 , ç = (541,6 + 275,6) × 10 = 817,2 × 10  𝑚𝑚  

𝑀 , , = 817,2 × 275 × 10 = 224,7 𝑘𝑁𝑚 

𝑀 ,

𝑀 , ,

=
490,1

224,7
= 2,2 ≤ 2,5 → 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑ú𝑐𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Número de conectores e espaçamento longitudinal 

ℎ

𝑑
=

100

19
= 5,3 > 4 → 𝛼 = 1 

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛
0,8 × 450 × 𝜋 × 19 /4

1,25 × 10
;
0,29 × 1 × 19 × √30 × 33 × 10

1,25 × 10
= 𝑚𝑖𝑛{81,7; 83,3}

= 81,7 𝑘𝑁 

 Zona A a B (do apoio interno ao ponto de momento máximo no vão): 

𝑉 , , = 540,9 + 1447,6 = 1988,5 𝑘𝑁 

𝑛 =
1988,5

81,7 × 2
= 12,2 → 13 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑎𝑑𝑎 

𝑎𝑓 =
5000

13 + 1
= 357 𝑚𝑚 → 360 𝑚𝑚 

 

 Zona B a C (do ponto de momento máximo no vão ao apoio de extremidade): 

𝑉 , , = 1447,6 𝑘𝑁 

𝑛 =
1447,6

81,7 × 2
= 8,9 → 9 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑎𝑑𝑎 

𝑎𝑓 =
8000 − 5000

9 + 1
= 300 𝑚𝑚 

 

Armadura transversal 

 Basta considerar apenas o troço mais condicionante, que é aquele com menor afastamento 

entre conectores, zona B a C. 

𝑉 , =
2 × 81,7

300 × 10
= 544,4 𝑘𝑁/𝑚 

 

 Força de corte longitudinal 

A armadura intersectada pela superfície de rotura 𝑎-𝑎 é 𝐴 + 𝐴  e a armadura 

intersectada pela superfície de rotura 𝑏-𝑏 é 2 × 𝐴 . Ora, uma vez que este exemplo 

prático apresenta a mesma armadura superior 𝐴  e inferior 𝐴 , então, a armadura 

intersectada é a mesma em ambas as superfícies de rotura. 

𝐴

𝑠
= 𝜋 × 6 ×

1000

100
× 10 = 11,31 𝑐𝑚 /𝑚 

𝐴 + 𝐴 = 2 × 𝐴 = 2 ×
𝐴

𝑠
= 2 × 11,31 = 22,62 𝑐𝑚 /𝑚 
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𝐴

𝑠
× 𝑓 × cot 𝜃 = 22,62 × 434,8 × cot 45° × 10 = 983,5 𝑘𝑁/𝑚 

 Força de corte longitudinal na superfície 𝑎-𝑎 

𝑉 , , =
544,4

2
= 272,2 𝑘𝑁/𝑚 < 983,5 𝑘𝑁/𝑚 

 Força de corte longitudinal na superfície 𝑏-𝑏 

𝑉 , , = 544,4 𝑘𝑁/𝑚 < 983,5 𝑘𝑁/𝑚 

 

 Esmagamento das escoras comprimidas no banzo de betão 

0,6 × 1 −
30

250
× 0,85 × 20 × sin 45° × cos 45° = 4,49 𝑀𝑃𝑎 

 Tensão de corte longitudinal na superfície 𝑎-𝑎 

𝜐 , , =
272,2

150
= 1,81 𝑀𝑃𝑎 < 4,49 𝑀𝑃𝑎 

 Tensão de corte longitudinal na superfície 𝑏-𝑏 

𝜐 , , =
544,4

2 × 100 + 100 + 32
= 1,64 𝑀𝑃𝑎 < 4,49 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2.10. Disposições construtivas 

Espaçamentos máximos dos conectores 

𝑒 = 300 𝑚𝑚 ≤ 6 ℎ = 6 × 150 = 900 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑒 = 300 𝑚𝑚 ≤ 800 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

Pernos de cabeça 

𝑑 = 32 𝑚𝑚 ≥ 1,5 × 19 = 28,5 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

ℎ = 10 𝑚𝑚 ≥ 0,4 × 19 = 7,6 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑒 = 300 𝑚𝑚 ≥ 5,0 𝑑 = 5,0 × 19 = 95,0 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑒 = 100 𝑚𝑚 ≥ 2,5 𝑑 = 2,5 × 19 = 47,5 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑑 = 19 𝑚𝑚 ≤ 2,5 𝑡 = 2,5 × 15 = 37,5 𝑚𝑚   →    𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 
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5. PROGRAMA DE CÁLCULO 

 

5.1. Introdução 

Um dos objetivos do presente trabalho foi desenvolver um toolkit em Microsoft Excel. Este 

programa foi construído com recurso à linguagem de programação VBA e visa otimizar a tarefa 

do engenheiro, permitindo avaliar de forma rápida e eficaz a segurança de um tramo de uma viga 

mista em relação aos Estados Limites Últimos de acordo com a metodologia apresentada no 

Capítulo 3.  

Neste capítulo pretende mostrar-se como funciona o programa de cálculo desenvolvido. 

Adicionalmente, a partir das figuras apresentadas ao longo do capítulo é possível visualizar a 

interface do programa e observar como este devolve os valores apresentados no exemplo do 

Capítulo 4. 

 

5.2. Desenvolvimento do programa de cálculo 

O programa de cálculo consiste na análise de um tramo de uma viga mista contínua, composto 

por três secções críticas: duas secções A e C correspondentes aos apoios e uma secção B onde 

ocorre o momento fletor positivo máximo no tramo. O utilizador introduz dados de entrada para 

os parâmetros relacionados com as ações que atuam na viga e com as propriedades geométricas 

e reológicas dos elementos que constituem a viga mista. Após introduzir esses dados, o 

programa executa as verificações de segurança referidas no capítulo anterior e apresenta 

resultados que permitem ao utilizador compreender detalhadamente quais dessas verificações 

cumprem ou não a segurança. 

É neste processo que esta ferramenta representa uma grande vantagem. O utilizador pode 

alterar os parâmetros com apenas alguns cliques e dessa forma otimizar uma solução, exercício 

que “à mão” seria pouco prático, pois cada vez que alterasse um parâmetro teria que repetir o 

vasto conjunto de verificações de segurança já enunciadas. 

Além disso, o utilizador não necessita de premir um botão específico para correr o programa, 

visto que estes dados de entrada são introduzidos em células do Excel e, portanto, cada vez que 

se altera uma, o programa volta a executar as verificações de segurança automaticamente. 

O programa divide-se em 7 separadores, Figura 5.1:  

 Um primeiro separador com o nome “Dados”. Este separador funciona como menu do 

programa, onde o utilizador pode introduzir os valores dos parâmetros e “trabalhar” esses 

valores até obter a solução desejada; 
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 Quatro separadores relativos às verificações de segurança com os nomes “Momentos”, 

“Esf. Transverso”, “Encurvadura Lateral” e “Corte Longitudinal”, cujos nomes 

representam as verificações analisadas nos respetivos separadores; 

 Um separador designado por “Redistribuição” onde o utilizador define os valores de 

redistribuição de momentos;  

 Um último separador “Folha de Cálculo” que serve de auxílio a algumas operações e 

gráficos apresentados. Além disso, recolhe informação necessária à elaboração do 

estudo paramétrico que será posteriormente apresentado. 

 

Figura 5.1 - Separadores 

Os tabs relativos às verificações de segurança estão sujeitos a uma formatação condicional que 

apresenta a cor verde caso se verifiquem todas as verificações de segurança do respetivo 

separador. Basta uma das verificações não verificar para o tab tomar a cor vermelha. Assim, o 

utilizador pode alterar os parâmetros um a um até obter uma solução aceitável, ou seja, até que 

todos os tabs relativos às verificações fiquem da cor verde. Uma vez que a função formatação 

condicional do Excel é aplicável apenas em células, a mudança de cores dos tabs é feita a partir 

de linguagem VBA, Anexo A. 

Na generalidade dos casos, os separadores relativos às verificações de segurança servem 

apenas para o utilizador consultar detalhadamente as verificações efetuadas. No entanto, alguns 

destes separadores também apresentam dados de entrada para situações em que o utilizador 

pretenda definir uma dada variável, mesmo que o modelo já calcule essa variável. É por exemplo 

o caso das larguras efetivas 𝑏 , da armadura longitudinal 𝐴  ou ainda da constante de torção 

de Saint-Venant 𝐼 , cujo valor é calculo no modelo a partir da expressão 𝐼 = 1/3 × ∑ 𝑏 𝑡  ou 

pode ser introduzido pelo utilizador proveniente das tabelas de perfis de aço. Nestes casos, o 

modelo dá prioridade aos valores escolhidos pelo utilizador em detrimento dos valores já 

calculados pelo modelo. Além disso, o separador “Esf. Transverso” também apresenta dados de 

entrada específicos para o cálculo da resistência da alma à encurvadura por esforço transverso. 

A razão pelo qual estes dados são introduzidos neste separador e não no separador “Dados” 

prende-se com o facto de em edifícios correntes não ser usual haver a necessidade de verificar 

esta resistência e, por conseguinte, estes dados são geralmente desprezados. 

A forma desejável de usar o programa é seguir a sequência dos separadores da esquerda para 

a direita. No entanto, não há qualquer obrigatoriedade em usar uma ordem específica, até 

porque, como já referido, o modelo atualiza automaticamente cada vez que se altera uma célula 

do Excel. 
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Separador “Dados” 

A Figura 5.2 mostra um plano geral do primeiro separador. As várias componentes deste menu 

serão discriminadas de seguida. 

 

 

A caixa de dados de entrada que surge sobre o fundo rosa destina-se à introdução das 

propriedades reológicas do aço e do betão, Figura 5.3. Aqui o utilizador define a classe dos 

referidos elementos e o modelo devolve de imediato outras características dos mesmos, sendo 

algumas provenientes da classe escolhida. 

 

Figura 5.3 - Propriedades reológicas do betão e do aço 

Por baixo da zona com fundo rosa, do lado esquerdo, encontra-se um conjunto de caixas com 

fundo verde, Figura 5.4. Nas duas primeiras coloca-se as propriedades geométricas do aço e do 

betão, respetivamente. Além do perfil de aço, pode inserir-se ainda uma chapa de reforço. Na 

terceira caixa introduzem-se as propriedades dos conectores.  

Figura 5.2 - Vista geral do menu do programa 
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Figura 5.4 - Propriedades geométricas do aço e do betão e propriedades dos conectores 

Distanciada das três caixas verdes, existe ainda uma outra, onde se introduzem os parâmetros 

relativos à análise global, Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Características geométricas da viga mista e ações aplicadas 

Por fim, do lado direito, é possível visualizar graficamente, Figura 5.6, as secções transversais 

das três secções críticas da viga mista (a), a vista superior do tramo, que possibilita ao utilizador 

uma melhor perspetiva da distribuição dos conectores (b) e ainda os momentos atuantes e 

resistentes nas secções críticas com as cores cinza e laranja, respetivamente (c).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Note-se que estas vistas só são relevantes depois de serem introduzidos todos os dados de 

entrada, incluindo os da redistribuição de momentos do separador “Redistribuição” e os dados 

de entrada adicionais de outros separadores que o utilizador desejar. No entanto, sendo este o 

separador onde se situa a maioria dos dados de entrada, optou-se por enquadrar as vistas aqui, 

permitindo ao utilizador ter uma perspetiva da viga mista à medida que “trabalha” esses dados. 

Adicionalmente, à frente de alguns desses dados de entrada aparece o intervalo de valores que 

o respetivo parâmetro pode tomar, Figura 5.4. Se o utilizador inserir por engano um valor fora 

desse intervalo, este separador inclui linguagem VBA que permite notificar o utilizador do erro 

que cometeu, Anexo A. As células desses dados permaneceram a vermelho até que o erro seja 

corrigido. 

 

Figura 5.6 - Vistas do tramo misto e diagramas de momentos atuantes e resistentes 
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Separadores “Momentos” 

O separador “Momentos” avalia cada uma das secções críticas, começando no cálculo das 

larguras efetivas e das forças atuantes provocadas pelos vários elementos da secção transversal 

mista, seguindo-se o cálculo do eixo neutro plástico, a classificação da classe da secção e o 

cálculo do momento resistente plástico. 

Adicionalmente, este separador apresenta três folhas de resumo, uma por cada secção crítica, 

que mostram em síntese todos passos efetuados. A Figura 5.7 mostra um exemplo das folhas 

de resumo numa secção de momento negativo e numa secção de momento positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, é ainda apresentado um quadro resumo que mostra se a segurança é verificada ou não 

nas secções avaliadas, Figura 5.8.  

 

Figura 5.8 - Quadro resumo do separador "Momentos" 

 

 

Figura 5.7 - Folhas de resumo do cálculo dos momentos resistentes nas secções A e B 
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Separador “Esf. Transverso” 

O separador “Esf. Transverso” começa por calcular o valor da resistência plástica ao esforço 

transverso, depois avalia a necessidade de verificar a resistência da alma à encurvadura por 

esforço transverso e faz o cálculo dessa mesma resistência, e termina avaliando a interação da 

flexão com esforço transverso, Figura 5.9. No fim, é também apresentado um quadro resumo, 

mas neste caso são analisadas apenas as duas secções dos apoios, uma vez que na secção B 

o esforço transverso é nulo, Figura 5.10. 

 

Figura 5.9 - Verificações de segurança ao esforço transverso e interação M-V 

 

Figura 5.10 - Quadro resumo do separador "Esf. Transverso" 

 

Separador “Redistribuição” 

Este separador analisa a fendilhação nos apoios e permite ao utilizador adotar os valores de 

redistribuição de momentos que desejar, desde que se encontrem dentro dos limites já 
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enunciados na Tabela 3.4. O utilizador deve introduzir um primeiro valor de redistribuição por 

forma a considerar o efeito da fendilhação e caso não haja necessidade de reduzir a resistência 

do apoio devido à encurvadura lateral, o modelo permite ao utilizador introduzir um segundo valor 

de redistribuição referente à otimização do dimensionamento, Figura 5.11. 

Uma nota importante a ter em consideração é que os dois valores de redistribuição não são 

sobrepostos, mas sim somados, como será mostrado no exemplo prático. 

 

Figura 5.11 - Análise da fendilhação e da redistribuição de momentos 

 

Separador “Encurvadura Lateral” 

Neste separador é abordado o cálculo do momento crítico elástico, da esbelteza normalizada e 

do coeficiente de redução para a encurvadura lateral. A partir da esbelteza normalizada o modelo 

avalia ainda a necessidade de considerar o referido coeficiente. Por fim é calculado o 

espaçamento máximo dos conectores relativamente à encurvadura lateral, Figura 5.12. 

O modelo calcula o parâmetro C4 com base nos valores dados nas Tabelas B.1, B.2 e B.3 do 

Anexo B.1.2 da ENV 1994-1-1. A partir destes valores criaram-se quatro equações polinomiais 

do 4º grau, uma para cada relação 𝑀 /𝑀  com carregamento uniforme apresentada na referida 

tabela, Figura 5.13. Estas equações permitem obter uma interpolação ajustada do valor de C4, 

consoante o valor de 𝜓. Para se obter o valor final de C4 é ainda feita uma interpolação linear 

entre esses quatro casos, consoante o valor de 𝑀 /𝑀 . 

O valor de 𝑀  é obtido com recurso à linguagem de programação VBA, Anexo A. Desta forma, 

cada vez que se seleciona uma célula do Excel, o modelo automaticamente substitui o valor de 

cálculo da tensão de cedência das armaduras, 𝑓 , pelo valor característico da tensão de 

cedência das mesmas, 𝑓 , na contabilização das forças das secções de momento negativo. De 

seguida, o modelo regista os valores dos novos momentos obtidos, que são designados por 

momentos resistentes característicos, 𝑀 , e volta a pôr o antigo valor de volta, ou seja, o valor 

de 𝑓 . 
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Figura 5.13 - Equações polinomiais do 4º grau para o cálculo do parâmetro C4 

Figura 5.12 - Verificações de segurança relativas à encurvadura lateral 
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Separador “Corte Longitudinal” 

Finalmente, com base nos valores de momento nas secções dos apoios obtidos após 

redistribuição de momentos e/ou redução devido à encurvadura lateral, o modelo descobre o 

ponto onde o momento positivo é máximo e calcula o valor desse momento, bem como os novos 

valores de esforço transverso nas secções dos apoios. De seguida, é calculado o valor da força 

resistente ao corte de um conector (perno de cabeça) e a força de corte longitudinal nas zonas 

A-B e B-C. A partir destes valores obtém-se ainda o número de conectores e o afastamento 

longitudinal entre estes nas referidas zonas, Figura 5.14. 

Por fim, é avaliada a segurança relativamente à armadura transversal e ao esmagamento das 

escoras comprimidas nas superfícies de rotura 𝑎-𝑎 e 𝑏-𝑏, Figura 5.15, e ainda os cálculos 

relativos às disposições construtivas, Figura 5.16. O modelo assume 𝜃 = 45° para o ângulo que 

a escora de compressão faz com o eixo da viga, no entanto, o modelo apresenta um dado de 

entrada adicional caso o utilizador pretenda adotar outro valor.  

 

Figura 5.14 - Cálculo do número de conectores e afastamento longitunal 

 

Figura 5.15 - Análise das superfícies de rotura 

 

 

Figura 5.16 - Verificação das disposições construtivas 
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6. ESTUDO PARAMÉTRICO 

 

6.1. Introdução 

Neste capítulo elabora-se um estudo paramétrico a partir da ferramenta desenvolvida. O objetivo 

deste estudo é analisar o impacto dos parâmetros considerados mais relevantes no 

comportamento de uma viga mista em relação ao Estado Limite Último, nomeadamente, algumas 

das propriedades reológicas e geométricas dos elementos constituintes da viga mista, e ainda, 

as condições de apoio e de carregamento: 

 L – Comprimento do tramo em análise; 

 SC – Sobrecarga aplicada no tramo em análise; 

 Diagrama de momentos aplicado no tramo; 

 C – Classe do betão; 

 ℎ  – Espessura da laje de betão; 

 𝜂 – Grau de conexão; 

 S – Classe do aço estrutural; 

 Perfil de aço estrutural. 

O estudo paramétrico divide-se em duas fases: 

 Numa primeira fase são apresentados gráficos que mostram linhas qualitativas da 

verificação de segurança da viga mista. A partir dessas linhas analisa-se o efeito que a 

classe do betão, a classe do aço, a espessura da laje de betão, o grau de conexão e o 

perfil de aço exercem na viga mista; 

 A segunda fase consiste na elaboração de tabelas de dimensionamento que fornecem 

ao utilizador uma ideia de qual o perfil de aço adequado a uma dada situação. A partir 

destas tabelas é possível comparar dois tipos de perfil de aço (HEA e HEB), o efeito da 

betonagem da alma (viga parcialmente betonada ou não) e diferentes condições de 

apoio (tramo de extremidade ou continuidade). 

De seguida, mencionam-se algumas particularidades que devem ser tidas em consideração 

aquando da análise do estudo paramétrico: 

 No modelo, a alma e os banzos do perfil de aço estrutural tomam uma forma retangular, 

algo que não acontece na realidade. Com efeito, para simular os perfis comerciais, 

aumentaram-se igualmente as espessuras da alma e dos banzos até obter uma área de 

perfil igual à área indicada nas tabelas de perfis de aço europeus;  

 Os diagramas de momentos atuantes são os diagramas finais depois de aplicadas as 

possíveis redistribuições devido ao efeito da fendilhação e à otimização do 

dimensionamento. Além disso, será possível observar que para os diferentes diagramas 

considerados, a secção de momento positivo máximo no tramo nunca é a condicionante. 
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Desta forma, aplicam-se sempre os valores máximos de redistribuição de momentos, de 

acordo com a Tabela 3.4, por forma a reduzir os momentos negativos; 

 Em algumas situações, a segurança não é verificada apenas devido às necessidades de 

armadura transversal. Uma vez que essa matéria pode ser resolvida posteriormente de 

forma fácil, as questões relativas às armaduras transversais são desprezadas; 

 Admite-se que a totalidade do carregamento (cargas permanentes e sobrecarga) é 

resistida pela secção mista, uma vez que as secções são das Classes 1 e 2. 

Como já referido, há muitos fatores que condicionam o comportamento da viga mista e, portanto, 

não é viável estudar todos os cenários possíveis. Desta forma, tornou-se necessário fixar alguns 

parâmetros, que embora não sejam alvo de estudo, também apresentam uma elevada 

importância na análise da viga. Assim, definiu-se que uma secção transversal tipo composta por 

dois conectores com 19 𝑚𝑚 de diâmetro e 100 𝑚𝑚 de comprimento, afastados de 100 𝑚𝑚 entre 

si e uma armadura longitudinal e transversal com varões de 16 𝑚𝑚 de diâmetro afastados de 

150 𝑚𝑚, Figura 6.1. Adicionalmente, assumiu-se um afastamento entre vigas de 3,5 𝑚 e ainda 

que o tramo adjacente ou tramos adjacentes consoante seja um tramo de extremidade ou de 

continuidade, respetivamente, têm o mesmo comprimento que o tramo em análise. Relembre-se 

que as larguras efetivas são obtidas em função desses comprimentos. 

 

Figura 6.1 - Secção transversal tipo utilizada no estudo paramétrico 

 

6.2. Análise dos parâmetros 

Para avaliar o efeito que cada um dos parâmetros já referidos exerce na viga mista, foram-se 

variando um a um esses mesmos parâmetros, de acordo com os valores indicados na Tabela 

6.1. Quando um parâmetro é analisado os restantes mantêm os valores base, definidos na tabela 

como os valores sublinhados e a negrito. Cada gráfico mostra linhas qualitativas da verificação 

de segurança de um tramo misto com carregamento uniforme e com o diagrama de momentos 

atuantes representado na Figura 6.2, ao longo de um domínio que engloba um comprimento do 

vão de 4 a 12 metros e uma sobrecarga aplicada de 2 a 8 𝑘𝑁/𝑚 , e considera várias soluções 

compostas pela secção transversal tipo com perfis de aço HEB. O perfil mais pequeno a ser 

analisado é o HEB 160 uma vez que é o primeiro perfil a verificar a distância mínima de 20 

𝑚𝑚 entre os bordos dos conectores e do banzo superior do perfil de aço, considerando os 

conectores de corte definidos e o espaçamento transversal entre os mesmos. 
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Tabela 6.1 - Valores considerados nos gráficos para variação dos parâmetros 

C ℎ  [mm] [𝜂 %] S 
25/30 120 100 235 
30/37 150 75 275 
35/45 180 50 355 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 - Diagrama de momentos atuante considerado nos gráficos 

 

6.2.1. Influência da classe do betão 

 

Figura 6.3 - C 25/30 com S 275, ℎ =150 mm e η=100 % 

 

Figura 6.4 - C 30/37 com S 275, ℎ =150 mm e η=100 % 
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Figura 6.5 - C 35/45 com S 275, ℎ =150 mm e η=100 % 

 

Analisando os três gráficos que permitem estudar a variação da classe do betão, Figuras 6.3, 6.4 

e 6.5 é possível constatar que são todos exatamente iguais. Este resultado é expectável uma 

vez que a secção do apoio interno é a secção condicionante em todas as situações analisadas 

nestes gráficos. Ora, sendo esta uma secção de momento negativo, a contribuição do betão para 

o momento resistente é desprezada e, por conseguinte, a variação da classe do betão é 

irrelevante. 

A razão pela qual a secção do apoio interno é a condicionante em todas as situações é o facto 

de essa secção, comparativamente à secção de momento positivo máximo no tramo, apresentar 

sempre menor momento resistente e maior momento atuante. Contudo, este último só é maior 

devido ao diagrama de momentos atuantes considerado nestes gráficos. Caso esteja aplicado 

outro diagrama, há a possibilidade de a secção de momento positivo máximo no tramo ser a 

secção condicionante. Ainda assim, nesses casos a força provocada pelo elemento de betão é 

geralmente muito superior à força provocada pelo perfil de aço estrutural, sendo uma vez mais 

irrelevante a variação da classe do betão.  

Finalizando, para que a classe do betão influencie a segurança de um tramo de viga mista, é 

necessário que esteja aplicado um diagrama de momentos tal que a secção condicionante é a 

de momento positivo máximo no tramo e que, além disso, a largura efetiva nessa secção e a 

espessura da laje de betão, juntamente com a classe de betão provoquem uma força menor que 

a força provocada pelo perfil de aço. Sendo esta uma situação não muito comum, pode concluir-

se que na grande maioria dos casos a classe não influencia a segurança do tramo. 
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6.2.2. Influência do grau de conexão 

 

Figura 6.6 - η=100 % com S 275, ℎ =150 mm e C 30/37 

 

Figura 6.7 - η=75 % com S 275, ℎ =150 mm e C 30/37 

 

Figura 6.8 - η=50 % com S 275, ℎ =150 mm e C 30/37 
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Relativamente aos gráficos em que se analisa a variação do grau de conexão, Figuras 6.6, 6.7 e 

6.8, pode observar-se que também são todos exatamente iguais entre si e iguais aos gráficos 

que permitem analisar a variação da classe do betão. A razão pela qual isto acontece é uma vez 

mais o facto de a secção condicionante ser sempre a do apoio interno, com momento negativo. 

Neste caso, a questão que está subjacente a isso é o facto de o grau de conexão, no que toca à 

resistência da secção, só ter importância nas secções de momento positivo. Contudo, neste 

caso, se estivesse aplicado um diagrama de momentos tal que a secção de momento positivo 

fosse a condicionante, nesse caso a variação do grau de conexão já influenciaria a segurança 

do tramo. 

Adicionalmente, o grau de conexão afeta a força de corte longitudinal e, por conseguinte, a 

distribuição de conectores ao longo da viga mista que, por sua vez, influencia as questões 

relacionadas com as armaduras transversais e disposições construtivas. No entanto, tal como já 

referido, neste estudo desprezam-se as questões relativas às armaduras e, além disso, a 

verificação da segurança das situações analisadas nestes gráficos é condicionada pela 

resistência da secção, logo a variação do grau de conexão não se faz sentir.  

Apesar de não ser aqui analisado pode depreender-se que nos casos em que o tramo em análise 

e o tramo adjacente têm comprimentos diferentes, o grau de conexão assume uma grande 

importância. No vão maior, a secção condicionante pode passar a ser a de momento positivo 

máximo no tramo, onde um grau de conexão elevado pode aumentar a resistência da viga. Nos 

vãos mais pequenos, há a possibilidade de o perfil estar sobredimensionado e, por isso, a 

segurança não é condicionada pela resistência das secções, mas sim devido à força de corte 

longitudinal ser muito grande para o pouco espaço que esse vão apresenta para a distribuição 

de conectores. Nesses vãos menores, espera-se que graus de conexão mais pequenos sejam 

mais favoráveis por forma a cumprir o espaçamento mínimo de conectores 𝑒 ≤ 5,0 𝑑. 

 

6.2.3. Influência da espessura da laje 

 

Figura 6.9 - ℎ =120 mm com S 275, η=100 % e C 30/37 
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Figura 6.10 - ℎ =150 mm com S 275, η=100 % e C 30/37 

 

Figura 6.11 - ℎ =180 mm com S 275, η=100 % e C 30/37 

A espessura da laje está relacionada com a força que o betão provoca, mas tal como já se viu, 

essa força não tem qualquer impacto na segurança dos casos representados nos gráficos. No 

entanto, a variação da espessura da laje faz com que haja uma variação dos eixos neutros 

plásticos e, por conseguinte, dos momentos resistentes. Além disso, também influencia o 

momento crítico elástico e, portanto, a verificação à encurvadura lateral. É por estas razões que 

na análise deste parâmetro já se notam algumas variações, Figuras 6.9, 6.10 e 6.11, ainda assim, 

são muito pouco acentuadas dado que a variação da espessura da laje não causa uma grande 

mudança nos eixos neutros ou no momento crítico elástico. Por último, é essencial notar que 

quando um parâmetro afeta os cálculos associados à encurvadura lateral, há muitos fatores em 

causa e a variação do parâmetro não é sempre linear. Conclui-se que a espessura da laje 

influencia a segurança da viga, mas é necessário um estudo mais quantitativo para obter 

resultados mais objetivos. 
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6.2.4. Influência da classe do aço estrutural 

 

Figura 6.12 - S 235 com ℎ =150 mm, η=100 % e C 30/37 

 

Figura 6.13 - S 275 com ℎ =150 mm, η=100 % e C 30/37 

 

Figura 6.14 - S 355 com ℎ =150 mm, η=100 % e C 30/37 
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Nas Figuras 6.12, 6.13 e 6.14 pode observar-se a influência da classe do aço do perfil. O aumento 

da classe do aço possibilita a utilização de perfis de menor dimensão. No entanto, é importante 

ter em consideração que essa possibilidade de usar perfis menores é mais acentuada ou menos 

acentuada consoante o tipo de perfil que se analisa. Para as situações com perfis HEB 

analisadas neste estudo, de modo geral, adotar um aço S275 em vez de um S235 permite a 

utilização do perfil de menores dimensões que, nas tabelas de perfis, aparece imediatamente 

antes do perfil que se utilizaria no caso de se adotar um aço S235. Por exemplo, na Figura 6.12, 

para um vão de 10 metros e sobrecarga de 4 𝑘𝑁/𝑚  o menor perfil que verifica a segurança com 

um aço S235 é o HEB 260. Na Figura 6.13, no mesmo caso mas com um aço S275 o menor 

perfil que verifica a segurança é o HEB 240. Embora não seja assim em todos os casos, esta é 

a tendência que se observa. O mesmo se acontece entre aços S275 e S355. 

 

6.3. Tabelas de dimensionamento 

As tabelas foram realizadas no seguimento dos gráficos com o objetivo de abranger mais casos 

e de servir como ponto de partida do utilizador, permitindo que este obtenha de forma simples 

uma ideia do perfil que deve usar numa dada situação e a partir daí alcançar a solução desejável. 

São considerados perfis de aço HEB e HEA, com e sem betonagem na alma e ainda tramos de 

extremidade e de continuidade. Combinando todas estas situações obtêm-se oito casos distintos 

e para cada um deles são apresentadas três tabelas, uma para cada classe do perfil de aço 

estrutural considerada nos gráficos, obtendo-se um total de 24 tabelas. Cada tabela divide-se 

em quatro partes relativas a quatro diagramas de momentos fletores atuantes diferentes. Nas 

situações com tramo de extremidade, os diagramas tomam os valores 𝜓 = 0,50;  0,80;  1,00;  1,20 

e nas situações com tramo de continuidade, os diagramas tomam os valores 𝜓 =

0,50;  0,60;  0,70;  0,80 e apresentam uma razão de 0,5 entre os valores dos momentos nos apoios 

internos. O espectro de comprimentos do tramo em análise e da sobrecarga aplicada é o mesmo 

que o utilizado nos gráficos. Optou-se por não variar a classe do betão, o grau de conexão e a 

espessura da laje ao longo das tabelas, dada a pouca relevância que estes apresentaram nos 

gráficos. Assim, fixaram-se os valores base de cada parâmetro definidos nos gráficos. 

Nas tabelas são assinalados com um asterisco os casos em que não é verificada a regra que 

permite a distribuição uniforme de conectores dúcteis e em que, portanto, será necessário fazer 

verificações adicionais nos pontos intermédios a metade do comprimento entre secções críticas. 

Além disso, é possível saber a classe da secção do apoio condicionante. Se for da Classe 2, 

algo que só acontece em alguns casos com perfis HEA, os valores aparecem sublinhados, a 

negrito e itálico. Se for da Classe 3, não aparece qualquer valor e o espaço fica preenchido a 

vermelho. As Figuras 6.15 a 6.20 mostram os casos para vãos de extremidade sem betonagem 

na alma. 
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Figura 6.15 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEB - S235 - Tramos de extremidade 
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Figura 6.16 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEB - S275 - Tramos de extremidade 
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Figura 6.17 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEB - S355 - Tramos de extremidade 
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Figura 6.18 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEA - S235 - Tramos de extremidade 
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Figura 6.19 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEA - S275 - Tramos de extremidade 
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Figura 6.20 - Tabela de dimensionamento, Perfis HEA – S355 - Tramos de extremidade 
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A partir das tabelas é também possível extrair algumas conclusões. Pode observar-se que de 

um modo geral, para vãos pequenos, de 4, 5 e 6 metros o menor perfil que verifica a segurança 

não varia muito consoante a sobrecarga aplicada. No entanto, uma das razões pela qual isto 

acontece é o facto de para estes vãos a segurança estar geralmente condicionada pela distância 

mínima de 20 𝑚𝑚 entre os bordos dos conectores e do banzo superior do perfil de aço. Como já 

referido, considerando as duas fiadas de conectores e o espaçamento transversal entre as 

mesmas definidos na secção tipo do presente estudo, os perfis HEA 160 e HEB 160 são os 

primeiros perfis a verificar essa regra e, por conseguinte, em muitos casos são estes os perfis 

que aparecem como o menor perfil que verifica a segurança, mesmo que por vezes estejam 

sobredimensionados. Pode concluir-se que para esses vãos mais pequenos será mais 

proveitoso aplicar os conectores em apenas uma fiada, podendo assim utilizar perfis mais 

pequenos. Para vãos maiores, de 10, 11 e 12 metros já se nota uma variação considerável do 

menor perfil que verifica a segurança à medida que se aumenta a sobrecarga. De modo geral, 

cada incremento de 1 𝑘𝑁/𝑚  corresponde a utilizar o perfil seguinte de maiores dimensões de 

acordo com a ordem das tabelas de perfis comerciais. 

Relativamente à variação da classe do perfil de aço, tal como nos gráficos, verifica-se que quanto 

maior a classe, menor o perfil necessário para que uma dada solução verifique a segurança. 

Quanto à utilização de perfis HEA ou HEB nota-se que para uma mesma situação é sempre 

necessário um perfil HEA maior do que um HEB, contudo não são perfis assim tão maiores e, 

por outro lado, a área dos HEA é muito mais reduzida, possibilitando que estes perfis sejam mais 

económicos. No entanto, esta análise apenas considera o Estado Limite Último. Se se considerar 

o Estado Limite de Serviço, é expectável que a inércia dos HEA seja mais condicionante. Para 

se obter uma conclusão mais apurada é necessário balancear as características dos dois estados 

limites, mas essa análise está fora do âmbito do presente trabalho.  

As tabelas relativas aos perfis HEA, para as classes de aço S275 e S355 apresentam resultados 

bastante invulgares. Como será possível observar mais à frente, o mesmo acontece nos perfis 

HEA com alma betonada. Isto deve-se à conjugação de dois fenómenos. O primeiro é a forma 

atípica como a classificação das classes das secções solicitadas à flexão pura dos perfis HEA 

progride à medida que se aumenta o tamanho do perfil. Para um aço S275, até ao perfil HEA 

200 os perfis são da Classe 1 ou 2. Depois entre o HEA 220 e HEA 300, incluindo estes, os perfis 

são da Classe 3. E do perfil HEA 320 para a frente voltam a ser da Classe 1 ou 2. Para um aço 

S355, até ao perfil HEA 160 os perfis são da Classe 1 ou 2. Depois entre o HEA 180 e HEA 340, 

incluindo estes, os perfis são da Classe 3. E do perfil HEA 360 para a frente voltam a ser da 

Classe 1 ou 2. A razão pela qual isto acontece é que a relação 𝑐/𝑡 dos banzos dos perfis HEA 

vai aumentando à medida que se aumenta o tamanho do perfil, mas apenas até ao perfil HEA 

300. A partir daí a largura dos banzos é igual a 300 𝑚𝑚 para todos os perfis até ao HEA 1000 e, 

portanto, a relação 𝑐/𝑡 passa a decrescer. A Tabela 6.2 mostra esta evolução das classes dos 

perfis. Para calcular as relações 𝑐/𝑡 aplicou-se um incremento ∆ aos valores de 𝑡  e 𝑡  das 

tabelas de perfis europeus para que se obtenha o valor de área de perfil tabelado, tal como já 
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referido. As classes obtidas deste modo são coerentes com as apresentadas nas referidas 

tabelas. Mostra-se ainda a título de exemplo a classificação da classe do perfil HEA 200. 

Tabela 6.2 – Evolução das classes dos perfis HEA quando solicitadas à flexão pura 
 

 

 

 

 

 

𝐻𝐸𝐴 200:     𝐴 = 5380 𝑚𝑚 = 200 × (10 + ∆) × 2 + 170 × (6,5 + ∆)    →    ∆= 0,48 𝑚𝑚 

→   
𝑐

𝑡
=

200 − (6,5 + 0,48)

2 × (10,0 + 0,48)
= 9,2          →

              𝑆275 → 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 2    (8,32 < 9,2 < 9,24)
𝑆355 → 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 3    (8,14 < 9,2)

 

 

Embora nas vigas mistas haja a possibilidade de usar o “método do buraco na alma” nas 

situações em que a secção transversal é da Classe 3, este método só é permitido quando o eixo 

neutro plástico se encontra na alma do perfil de aço, algo que não acontece neste estudo pois a 

combinação destes perfis de Classe 3 com a secção tipo utilizada faz com que o eixo neutro 

plástico se encontre sempre no banzo superior do perfil de aço. Assim, as situações com secção 

de Classe 3 têm que ser estudadas com análise elástica ao invés de análise plástica e, portanto, 

não são estudadas no presente trabalho. Este fenómeno explica a razão pela qual por vezes 

com apenas um incremento de um metro de tramo ou de 1 𝑘𝑁/𝑚  de sobrecarga as tabelas 

apresentam perfis muito distintos como os primeiros a verificar a segurança. Nos perfis HEB as 

relações largura-espessura dos banzos também sofrem esta variação não linear, mas como os 

banzos são mais espessos, esta particularidade acaba por não ter impacto na classe da secção. 

O segundo fenómeno invulgar é o facto de algumas situações não apresentarem qualquer perfil 

a verificar a segurança, situações essas que aparece a vermelho nas tabelas. Este fenómeno é 

resultado do primeiro. Ora, olhando por exemplo para as situações em que com apenas um 

incremento de um metro no comprimento do tramo em análise se “salta” dum perfil HEA 160 para 

um perfil HEA 360, pode perceber-se que o perfil HEA 360 está sobredimensionado para a 

respetiva situação. Acontece que para tramos pequenos com perfis tão grandes, acaba por se 

ter uma força de corte longitudinal muito grande a ser distribuída por um intervalo muito pequeno, 

ao ponto de a distribuição de conectores não verificar a condição 𝑒 ≤ 5,0 𝑑. Ou seja, por um 

lado um perfil maior faz com que os conectores fiquem muito apertados entre si, por outro, um 

perfil menor será da Classe 3 e faz com que seja necessário utilizar cálculo elástico. Por vezes 

não é possível conciliar as duas questões. No entanto, é importante referir que todas estas 

questões dependem de outros parâmetros. Neste caso específico, isto é fruto da secção tipo e 

dos parâmetros bases definidos. Adotar um grau de conexão mais baixo pode ser suficiente para 

verificar a referida condição. 

De seguida mostram-se os mesmos casos para um tramo de continuidade, Figuras 6.21 e 6.22.  
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Figura 6.21 - Tabelas de dimensionamento de perfis HEB não betonados em tramos de 
continuidade 
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Figura 6.22 - Tabela de dimensionamento de perfis HEA não betonados em tramos de 
continuidade 
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Comparando as tabelas para situações com tramos de extremidade e para situações com tramos 

de continuidade que apresentam o mesmo 𝜓, nota-se que em quase todos os casos o menor 

perfil que verifica a segurança é o mesmo em ambas as situações. Acontece que para o mesmo 

parâmetro 𝜓 tem-se o mesmo momento fletor atuante no apoio interno condicionante. Ainda 

assim, o que difere nos dois casos é que o diagrama de momentos atuantes não é o mesmo e, 

consequentemente, a interação M-V e a redução na alma são diferentes, levando também a um 

momento fletor resistente no apoio interno diferente. Muito ocasionalmente, esta diferença é 

suficiente para que o primeiro perfil que verifica a segurança não seja o mesmo nos dois casos. 

Caso esteja aplicado um diagrama tal que a secção condicionante seja a de momento positivo 

máximo no tramo, haverá também uma diferença derivada dos diferentes valores de 𝑏  na zona 

de momentos positivos para o caso de um tramo de extremidade e de um tramo de continuidade. 

Para finalizar, apresentam-se os casos já apresentados, mas para a situação com alma 

betonada, Figuras 6.23 a 6.26. É possível observar que a betonagem da alma do perfil de aço 

melhora a resistência da viga mista, algo que é expectável. O incremento do valor de momento 

plástico resistente nas secções de momento negativo situa-se entre os 10 e 20%. À semelhança 

do que acontece nos perfis não betonados, a variação entre os primeiros perfis que verificam a 

segurança é mais notória quanto maior for o vão e/ou a sobrecarga, e ainda mais quanto maior 

for o 𝜓 do diagrama de momentos atuantes. Nos perfis HEA continuam a acontecer as situações 

invulgares. Como já explicado, a EN 1994-1-1 permite que uma secção com alma da Classe 3 

que esteja envolvida em betão seja considerada da Classe 2, desde que o betão esteja bem 

ligado ao perfil de aço de modo a impedir a encurvadura da alma. No entanto, nos perfis HEA de 

Classe 3 é o banzo comprimido que é da Classe 3 e não a alma, como tal, não se pode fazer 

esta assunção. 
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Figura 6.23 - Tabela de dimensionamento de perfis HEB betonados em tramos de extremidade 
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Figura 6.24 - Tabela de dimensionamento de perfis HEB betonados em tramos de continuidade 
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Figura 6.25 - Tabela de dimensionamento de perfis HEA betonados em tramos de extremidade 
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Figura 6.26 - Tabela de dimensionamento de perfis HEA betonados em tramos de continuidade 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. Conclusões 

A realização desta dissertação revelou-se extremamente útil para aprofundar os conhecimentos 

sobre vigas mistas e fortalecer alguns conceitos lecionados ao longo do curso de Engenharia 

Civil. Adicionalmente, foi importante para melhorar as competências em Excel e para aperfeiçoar 

do ponto de vista científico, a análise e apresentação de dados, algo que é fundamental na 

profissão de engenheiro. Em suma, foi uma tarefa árdua mas muito interessante e proveitosa. 

Quanto ao trabalho elaborado, é importante realçar que os objetivos propostos foram cumpridos. 

O toolkit foi desenvolvido com sucesso pois verifica a segurança de vigas mistas aço-betão 

contínuas em relação ao Estado Limite Último de acordo com a EN 1994-1-1 e permanece como 

uma ferramenta de trabalho a poder ser utilizada no futuro. Além disso, o enfoco da dissertação 

na referida norma permitiu uma melhor compreensão e domínio da mesma. Foi também possível 

estudar o impacto que alguns elementos constituintes da viga mista geram no comportamento 

estrutural da mesma, e assim, compreender melhor o desempenho da viga. Por último, foram 

elaboradas tabelas de dimensionamento úteis ao dimensionamento de vigas mistas contínuas. 

Relativamente ao estudo paramétrico foi possível extrair algumas conclusões, as quais foram 

mencionadas no respetivo capítulo. É importante frisar uma vez mais que estas conclusões são 

feitas tendo em consideração apenas a segurança de vigas mistas contínuas em relação ao 

Estado Limite Último. Destacam-se em particular as seguintes conclusões: 

 A influência quase inexistente da classe do betão em vigas sem alma betonada e a 

elevada importância da classe de aço do perfil de aço na resistência da viga mista 

contínua; 

 De modo a otimizar o dimensionamento de uma viga mista com vão menor que 4 a 5 

metros e constituída por um perfil HEA ou HEB deve aplicar-se apenas uma fiada de 

conectores, pois apenas dessa forma será possível utilizar perfis mais pequenos que 

verifiquem a distância mínima entre os bordos do conector e do banzo superior do perfil 

de aço. Com duas fiadas de conectores, o menor perfil que verifica a segurança estaria 

sobredimensionado; 

 Numa viga mista a utilização de perfis HEA representa uma solução mais económica 

que a utilização de perfis HEB quando se tem apenas em consideração a segurança da 

viga ao Estado Limite Último. Isto deve-se à área reduzida que os perfis HEA 

apresentam, no entanto, é importante referir que para soluções com estes perfis, 

dependendo da secção transversal mista em questão e do carregamento aplicado, a 

secção pode ser da Classe 3 e nesses casos é necessário utilizar cálculo elástico. 

 A betonagem da alma representa um aumento de 10 a 20 % nos momentos resistentes 

plásticos negativos; 



78 
 

7.2. Desenvolvimentos futuros 

Em termos de desenvolvimentos futuros, há uma imensidão de possibilidades. Apresentam-se 

de seguida algumas sugestões: 

 No programa de cálculo seria interessante acrescentar as verificações de segurança 

referentes ao Estado Limite de Serviço e também considerar a segurança de vigas com 

aberturas na alma; 

 Ainda no toolkit seria muito útil admitir a introdução de uma chapa perfilada; 

 Quanto ao estudo paramétrico seria proveitoso estudar o impacto de uma chapa de 

reforço do banzo e também analisar-se mais detalhadamente a influência de parâmetros 

como a espessura da laje ou do grau de conexão.  

 Relativamente às tabelas de dimensionamento, estas podem ser complementadas com 

mais casos. Pode incluir-se outros perfis, por exemplo os IPE, considerar outros valores 

de 𝜓 e também abranger casos com comprimentos dos tramos adjacentes diferentes 

dos comprimentos dos tramos em análise.  
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ANEXO A – Rotina desenvolvida em Linguagem VBA no toolkit 
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