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Resumo 

Nos últimos anos a utilização de painéis curvos de aço de alta resitência na construção de tabuleiros 

de pontes metálicas e mistas aço-betão tem vindo a crescer. Contudo, não existem disposições 

específicas nas normas europeias para o dimensionamento deste tipo de estrutura de aço. Assim, 

numa primeira fase foram adotadas as regras de avaliação da resistência útima existentes no 

EC 3-1-5 para painéis reforçados planos de aço, desprezando-se a geometria curva dos painéis no 

cálculo das tensões críticas de placa. Numa segunda fase, realizou-se a mesma análise 

considerando a geometria curva real para o cálculo da tensão crítica através de programas de 

elementos finitos. No seguimento, procurou-se melhorar a solução inicial avaliando os benefícios de 

utilizar reforços fechados com base numa análise comparativa das soluções. Por último, para a 

solução de painéis curvos com reforços fechados procurou-se melhorar o dimensionamento desta 

solução, nomeadamente através do aumento do espaçamento entre diafragmas. 
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Abstract 

In recent years the use of curved high strength steel panels in steel and composite steel-concrete 

bridge decks’ construction has grown substantialy. However, there are no specific rules in European 

norms for the design of this type of steel structure. Thus, in a first approach the EC 3-1-5 standard 

was adopted for the stiffened plate’s resistance evaluation, neglecting the panel’s curved geometry for 

its critical stress evaluation. In a second approach, the same analysis was performed considering the 

actual curved geometry of the panel for the determination of the critical stress through finite element 

software. Thereafter, the initial solution was sought to improve by evaluating the benefits of using 

closed stiffeners based on a comparative analysis of the solutions. Finally, for the high strength steel 

curved panel with closed stiffeners, design improvements were investigated, namely the increase of 

the diaphragm spacing. 
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xviii 

 

Letras romanas minúsculas 

𝑎  comprimento de uma placa reforçada ou não reforçada 

𝑏  largura de uma placa reforçada ou não reforçada 

𝑏𝑐  largura de compressão de uma placa reforçada ou não reforçada 

𝑏𝑐,𝑙𝑜𝑐  largura de compressão local de uma placa reforçada ou não reforçada 

𝑏𝑒𝑓𝑓  largura efetiva 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐𝑎𝑙𝑐  largura efetiva calculada 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑒𝑞  largura equivalente homogeneizada 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥  largura efetiva máxima 

𝑏𝑒𝑖  largura efetiva da flange em cada lado da alma 

𝑏𝑒1  largura efetiva da flange  externa 

𝑏𝑒2  largura efetiva da flange interna 

𝑏𝑖  largura da flange em cada lado da alma 

𝑏𝑙𝑎𝑗𝑒  largura da laje 

𝑏𝑙𝑜𝑐  largura de um subpainel entre reforços 

𝑏𝑜  distância entre os eixos dos conetores extremos; largura da placa na eq (3.12) 

𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎  largura da placa 

𝑏𝑠𝑙  largura do reforço 

𝑏𝑠𝑙,𝑒𝑓𝑓  largura efetiva do reforço 

𝑏𝑠𝑙,1  largura de um reforço 

𝑐  largura ou altura livre de parte de uma secção transversal 

𝑒  excentricidade 

𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒  excentricidade da laje 

𝑓𝑦  tensão de cedência 

ℎ𝑠𝑙  altura do reforço 

ℎ𝑠𝑙,𝑒𝑓𝑓  altura efetiva do reforço 

𝑖  raio de giração 

𝑘  coeficiente na eq (3.13) 

𝑘𝜎  fator de encurvadura 

𝑘𝜎,𝑝  fator de encurvadura da placa 

𝑛  coeficiente de homogeneização; número de semi-ondas 

𝑡  espessura 

𝑧  distância ao centro de gravidade 

𝑧𝐺  distância do centro de gravidade à fibra inferior da secção 

 

 

Letras gregas maiúsculas 

𝛥𝑇𝑒𝑞  variação de temperatura equivalente 

𝛷  coeficiente para o cálculo do fator de redução 𝜒𝑐 
𝜒𝑐  coeficiente de redução da encurvadura tipo coluna 

𝛹  coeficiente de carregamento 
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Letras gregas minúsculas 

𝛼  coeficiente térmico linear; rácio geométrico da placa; fator de imperfeição 

𝛼0  coeficiente na eq (3.12) 

𝛼𝑒  fator de imperfeição equivalente 

𝛽  fator de largura efectiva
s
 para o "shear lag" elástico (ELS) 

𝛽𝑘  fator de largura efectiva
s
 para o "shear lag" plástico (ELU) 

𝛽𝐴,𝑐  fator de correção 

𝛾  coeficiente de momento de inércia dos reforços 

𝛿  coeficiente de área dos reforços 

휀  extensão; coeficiente dependente de 𝑓𝑦 

휀𝑅𝐸𝑇  extensão devido à retração 

𝜆  esbelteza 

𝜆̅  esbelteza normalizada 

𝜆̅𝑐  esbelteza normalizada da coluna 

𝜆̅𝑝  esbelteza normalizada da placa 

𝜆̅𝑝,0  esbelteza da placa inicial (caso particular com 𝑍 = 0) 

𝜆̅𝑝,𝑙𝑜𝑐  esbelteza normalizada da placa local 

𝜆̅𝑠𝑙  esbelteza normalizada do reforço 

𝜆̅𝑧,0  esbelteza da placa inicial (caso geral) 

𝜈  coeficiente de poisson 

𝜉  coeficiente de interação placa-coluna 

𝜌  coeficiente de redução 

𝜌𝑐  coeficiente de redução final 

𝜌𝑙𝑜𝑐  coeficiente de redução local 

𝜌𝑝  coeficiente de redução da encurvadura tipo placa 

𝜌𝑠𝑙  coeficiente de redução do reforço 

𝜌𝑧,0  coeficiente de redução na eq (4.7) 

𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  coeficiente de redução total 

𝜎  tensão  
𝜎𝑐,𝐸𝑑  tensão de compressão de dimensionamento 

𝜎𝑐𝑟  tensão crítica 

𝜎𝑐𝑟,𝑐  tensão crítica de coluna 

𝜎𝑐𝑟,𝑙𝑜𝑐  tensão crítica local 

𝜎𝑐𝑟,𝑝  tensão crítica da placa 

𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛  tensão crítica mínima da placa 

𝜎𝑐𝑟,𝑠𝑙  tensão crítica do reforço 

𝜎𝐸  tensão de Euler 

𝜎𝑅𝐸𝑇  tensão resultante do efeito da retração 

𝜑  coeficiente de fluência 

𝜑0  coeficiente na eq (4.5) 

𝜑1  coeficiente na eq (4.5) 

𝜑2  coeficiente na eq (4.5) 

𝜓  coeficiente multiplicativo da fluência; coeficiente de carregamento de uma placa 
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Abreviaturas 

2D duas dimensões 

CG centro de gravidade 

EF elementos finitos 

ELS estado limite de serviço 

ELU estado limite último 

LN linha neutra 

PP peso próprio 

PPlaje peso próprio da laje 

PPmet peso próprio da estrutura metálica 

RCP restante carga permanente 

RET retração 

SOB sobrecarga 

TDI variação de temperatura diferencial linear  

VT veículo tipo 
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1 Enquadramento e Objetivos 

1.1 Considerações Gerais 

Hoje em dia são cada vez mais numerosas as fachadas, coberturas e obras de arte, como pontes e 

viadutos, que recorrem a estruturas de aço com algum tipo de curvatura. Este tipo de solução tem 

vindo a ganhar interesse pelas formas geométricas conseguidas, sendo possível devido aos 

desenvolvimentos registados tanto no projeto como na execução de estruturas metálicas. De facto, 

com a evolução das técnicas de produção e da modelação tridimensional das peças na fase de 

projeto tornou-se exequível o fabrico de peças de aço com uma ou duas curvaturas com qualidade 

suficiente para serem utilizadas em estruturas importantes [1]. 

1.1.1 Exemplos Gerais de Aplicação 

O conceito de peças de aço com curvatura não é recente, tendo sido aplicado pela primeira vez nas 

estruturas metálicas no final do século XIX pelo Engenheiro Vladimir Shukhov em várias obras na 

Rússia. Um bom exemplo destas obras é a estrutura de cobertura com dupla curvatura construída em 

1897, apresentada na Figura 1.1. No mesmo período Shukhov esteve também envolvido na 

construção de várias torres com estruturas com formas de hiperbolóide [2], [3]. 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura de cobertura com dupla curvatura durante a sua construção, Rússia [2] 

 

Ao longo dos anos, a conceção de estruturas metálicas com curvatura tem vindo a aumentar, fazendo 

regularmente parte das obras arquitetónicas inovadoras [2]. Como exemplos têm-se estruturas como 

a cobertura do Museu Britânico, projetada no final dos anos 90 (Figura 1.2 (a)), e a Cloud Gate, 

inaugurada em 2006 (Figura 1.2 b). Mais recentemente têm-se estruturas como o arranha-céus 

Capital Gate, situado em Abu Dhabi (Figura 1.2 c) e a cobertura em vidro da Capital Land Suzhou, na 

China (Figura 1.2 d). Também diversos estádios têm adoptado coberturas com formas curvas, como 

foi o caso do Estádio do Algarve, 2004, do Estádio Olimpico de Pequim, 2008, da Arena Amazónia, 

Manaus, 2014, e do Estádio Al-Wakrah, no Quatar, 2022 (Figura 1.3). 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 1.2 – (a) O Grande Tribunal da Rainha Elizabeth II no Museu Britânico, Londres [4]; 
(b) Cloud Gate, Chicago [5]; (c) Capital Gate, Abu Dhabi [6];  
(d) Cobertura em vidro da Capital Land Suzhou, China [7] 

 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 1.3 – (a) Estádio do Algarve, 2004; (b) Estádio Olimpico de Pequim, 2008 [8]; (c) Arena Amazónia, 

em Manaus, 2014 [9]; e (d) Estádio Al-Wakrah, no Quatar, 2022 [10] 
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A indústria aeronáutica e a indústria naval são indústrias onde a utilização e o estudo de painéis 

curvos de aço tem um grande desenvolvimento. Como se pode observar na Figura 1.4, a utilização 

de painéis curvos nestes dois domínios é decisivo [2]. 

 

     

(a) (b) 

Figura 1.4 – (a) Interior de um avião Concorde [11]; (b) Secção de um casco de uma embarcação [12] 

 

1.1.2 Exemplos de Aplicação no Domínio das Pontes 

No domínio das pontes, a prática mais comum consiste na conceção de um caixão com o banzo 

inferior curvo. Geralmente estas chapas de curvatura única são soldadas longitudinalmente às almas 

e transversalmente aos diafragmas. Na sua conceção pode optar-se por dimensionar no sentido de 

obter um painel mais ou menos esbelto. Neste último caso a utilização de reforços não é tão 

preponderante, já no caso de um painel esbelto torna-se necessário que este seja reforçado 

longitudinalmente, podendo-se utilizar reforços planos, em forma de T ou reforços fechados, 

conforme se apresenta na Figura 1.5 [1]. 

 

 

Figura 1.5 – Painel curvo reforçado longitudinalmente com reforços fechados [1] 

 

A conceção dos diafragmas também pode variar bastante, podendo estes basearem-se mais num 

sistema de treliça ou em placas reforçadas, conforme se pode observar na Figura 1.6. Os primeiros 

registos da utilização de painéis curvos no domínio das pontes remontam aos anos 90, como é o 

caso da ponte Charles de Gaulle, em Paris (1996), e da ponte pedonal de Chaves, em Portugal 

(1997) (Figura 1.7). Contudo, soluções deste tipo não foram muito exploradas nos anos seguintes, 

porventura devido à incerteza quanto ao seu comportamento e às limitações de produção que este 

tipo de peças de aço apresentava. 
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(a) (b) 

Figura 1.6 – Exemplos de diafragmas: (a) solução em treliça; (b) solução com painel em chapa [1] 

 

  

(a) (b) 

Figura 1.7 – (a) Ponte Charles de Gaulle, Paris [13]; (b) Ponte pedonal de Chaves, Chaves [1]. 

 

De qualquer forma, ao longo dos anos foram sendo construídas algumas pontes que utilizavam 

painéis de aço curvos reforçados, nomeadamente na Europa. Recentemente a utilização de painéis 

metálicos curvos tem vindo a despertar maior interesse no domínio da Engenharia Civil, sendo este 

crescimento justificado com três grandes fatores, aliados aos desenvolvimentos tecnológicos na 

produção deste tipo de soluções: 

 Em primeiro lugar, esta solução introduz uma melhoria estética em parte devido às linhas 

curvas e suaves associadas aos painéis curvos, como é possível observar na Figura 1.7, 

oferecendo uma grande diversidade de soluções arquitetónicas. 

 Em segundo lugar, a utilização de painéis curvos numa ponte apresenta uma solução com 

boas características aerodinâmicas, que aliadas à implementação de outras medidas, como o 

espaçamento entre tabuleiros e defletores de vento, melhoram o comportamento da estrutura 

quando submetida ao vento. Este tipo de solução pode ser adotado numa ponte de grande 

vão como é o caso da Ponte Stonecutters, apresentada na Figura 1.8. 

 Em terceiro lugar, esta solução tem evidenciado muito boa eficiência estrutural, permitindo 

uma optimização do material utilizado [1]. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 1.8 – Ponte Stonecutters, Hong Kong; (a) Vista inferior do tabuleiro [14]; 
(b) Pormenor durante a construção do tabuleiro [15]; e (c) Secção transversal do tabuleiro de aço [1] 

 

1.1.3 Formas de dimensionamento 

Atualmente verifica-se que a nível europeu não existe um documento ou norma que regulamente o 

dimensionamento de painéis metálicos curvos. Por um lado, tem-se o EC 3-1-5, que trata do 

dimensionamento de placas de aço planas, e por outro tem-se o EC 3-1-6, que se refere ao 

dimensionamento de silos e estruturas do tipo casca. Deste modo, tem-se recorrido ao EC 3-1-5 para 

o dimensionamento de painéis metálicos curvos com pequena curvatura, considerando um painel 

plano equivalente para o cálculo das larguras efetivas da secção, que posteriormente são aplicadas à 

secção curva. 

Contudo, conforme se mostra na Figura 1.9, os modos de encurvadura dos três tipos de painéis 

quando submetidos a uma compressão axial são muito diferentes, assim como as cargas críticas 

elásticas associadas. Esta aproximação de geometrias não é de todo realista dado que o 

funcionamento estrutural de um painel curvo difere do que se observa num painel plano. Contudo, o 

dimensionamento através do eurocódigo obriga a uma utilização de expressões de dimensionamento 

empíricas (como a fórmula de Winter) que foram calibradas para painéis planos sob certas condições 

de carregamento e de apoio dos bordos, não existindo certezas relativamente à aplicação destas 

mesmas expressões em painéis curvos. 
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(a) (b) (c) 

Figura 1.9 – 1º modo de encurvadura global de a) uma placa plana, b) uma placa curva e c) um cilíndro 
submetidos a uma compressão uniforme [2] 

 

Trabalhos de investigação recentes, especificamente direcionados para a avaliação do 

comportamento de painéis de aço com curvatura, como de Martins, Tran e Outburst ( [1], [2], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21] e [22]), mostraram que os painéis curvos têm grande sensibilidade às 

imperfeições geométricas, o que comprova que a atual forma de dimensionamento deste tipo de 

estruturas merece ser aperfeiçoado. 

1.1.4 OUTBURST – Caso de Estudo 

O projeto de investigação OUTBURST – “Optimal and aesthetic design of curved steel bridges” tem 

como objetivo contribuir para o estudo de painéis de aço curvos. O projeto encontra-se dividido em 

várias partes, tendo o relatório da referência [23] como objetivo o dimensionamento de um caso de 

estudo de um tabuleiro misto aço-betão que utilize painéis curvos de aço de alta resistência. 

Na Figura 1.10 apresenta-se uma imagem virtual do caso de estudo adotado neste trabalho, baseado 

no que é proposto no referido projeto de investigação OUTBURST [23]. Na Figura 1.11 apresenta-se 

a definição geral da solução, nomeadamente a definição dos vãos e as secções transversais de apoio 

nos pilares e de vão. 

 

 

Figura 1.10 – Imagem virtual do caso de estudo [23] 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1.11 – Caso de estudo baseado no projeto de investigação OUTBURST: (a) Perfil longitudinal; 
(b) Secção transversal de apoio nos pilares; (c) Secção transversal de vão. Adaptado de [23] 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

O presente trabalho procura dar um contributo para o estudo do comportamento dos painéis de aço 

reforçados com curvatura num eixo, onde os métodos de dimensionamento existentes podem ser 

melhorados, conforme foi discutido de forma breve na secção 1.1.3. Nesse sentido, identificam-se os 

seguintes objetivos do trabalho: 

 Efetuar a avaliação da segurança do tabuleiro misto aço-betão com base no EC 4-2 e EC 3-1-5; 

 Avaliar os benefícios de considerar um painel curvo por comparação de um painel plano; 

 Estudar as formas de avaliação da capacidade resistente última de painéis curvos; 

 Estudo de diversas soluções de reforço longitudinal de um painel curvo e a forma como estes 

reforços influenciam a resistência última do painel. 
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1.3 Organização da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos que tratam os seguintes temas: 

1. Enquadramento e Objetivos; 

2. Caso de Estudo – Modelação e Esforços; 

3. Avaliação da Resistência – Painel Plano; 

4. Avaliação da Resistência – Painel Curvo com Reforços Abertos; 

5. Solução Variante com Reforços Fechados; 

6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros. 

 

No Capítulo 2 descreve-se o caso de estudo, introduzindo-se os modelos adotados, as ações e as 

combinações utilizadas, os materiais envolvidos, as propriedades das diferentes secções e, por 

último, determinam-se os esforços de dimensionamento. 

O Capítulo 3 foca-se na avaliação da resistência da estrutura seguindo uma abordagem simplificada 

para o dimensionamento de painéis curvos. Numa primeira fase realizou-se esta avaliação para a 

secção bruta e, posteriormente, para a secção efetiva, onde foram calculadas as tensões críticas e as 

reduções de largura de acordo com o EC 3-1-5. 

O Capítulo 4 apresenta uma avaliação de resistência dos mesmos painéis curvos tendo em 

consideração de forma explícita a contribuição da curvatura dos painéis na avaliação das tensões 

críticas, sendo as larguras efetivas locais obtidas pela formulação desenvolvida em [2] e as larguras 

efetivas globais baseadas ainda na formulação disponível no EC 3-1-5. 

No Capítulo 5 estuda-se uma solução variante para o caso de estudo, em que se substituiem os 

reforços abertos por reforços fechados. Considerando esta nova solução avaliaram-se os benefícios e 

as desvantagens desta alteração e procurou-se otimizar a solução, nomeadamente aumentando o 

espaçamento entre diafragmas e registando as alterações correspondentes na resistência última dos 

painéis curvos com reforços. 

No Capítulo 6 apresentam-se as conclusões obtidas baseadas numa análise comparativa dos 

resultados obtidos pelas diversas metedologias de avaliação da resistência dos painéis curvos. Por 

fim, identificam-se alguns temas que merecem ser desenvolvidos em trabalhos futuros. 
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2 Caso de Estudo – Modelação e Esforços 

Neste capítulo é apresentado o caso de estudo adotado nesta dissertação, discutindo-se as 

simplificações e os modelos utilizados, introduzindo-se as ações e as propriedades dos materiais 

utilizados. Posteriormente é descrita a forma como foram obtidos os esforços de dimensionamento. 

2.1 Modelo de Análise 

Como referido na secção 1.1.4, o ponto de partida desta dissertação foi o caso de estudo 

apresentado no projeto de investigação OUTBURST [23]. Antes da realização de qualquer tipo de 

avaliação da segurança última construiu-se o modelo de análise tendo em consideração algumas 

simplificações. A Figura 2.1 ilustra o modelo do tabuleiro da ponte, onde se definem as secções de 

vão A, C e E, e as secções de apoio B e D. 

  

Figura 2.1 – Modelo de análise da ponte em estudo 

 

Conforme se pode observar no modelo de análise, a ponte apresenta um comprimento total de 

237,6 m que se divide em 5 vãos. Os vãos de extremidade apresentam um comprimento de 37,8 m e 

os vãos centrais apresentam um comprimento de 54,0 m. 

As propriedades das secções do tabuleiro foram obtidas num modelo simplificado da secção 

transversal de vão e de apoio, com as geometrias da Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Secções transversais simplificadas do tabuleiro da ponte 

 

Como é possível observar na figura, optou-se por retirar a inclinação transversal da laje, 

encontrando-se esta perfeitamente horizontal no modelo criado. 

No projeto de investigação foram definidas três secções diferentes em cada tramo da ponte: secção 

de vão, secção de transição e secção de apoio. A cada uma destas secções correspondiam 

diferentes valores de espessura do banzo superior e do painel curvo. Contudo, optou-se por 

considerar apenas a secção de vão e a secção de apoio, suprimindo a secção de transição. Esta 

opção permite simplificar o modelo de análise e não compromete os resultados.  
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Os tramos foram deste modo divididos em dois troços, onde se considerou que a secção de apoio, a 

secção fendilhada. De acordo com o EC 4-2, considerou-se que o comprimento da secção de apoio 

correspondia a 15% do comprimento total do vão. As espessuras dos banzos da parte metálica 

mantiveram-se nos 40 mm para a zona do vão e 80 mm para a zona do apoio, e no painel considerou-

se uma espessura de 15 mm para a secção do vão e 30 mm para o apoio.  

Como reforços do painel curvo adotaram-se as 5 chapas centradas e igualmente espaçadas de  

960 mm em sentido cincunferencial, com as dimensões da Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Geometria do reforço aberto adotado no caso de estudo 

 

Dado que se encontram envolvidos diferentes tipos de carregamentos no dimensionamento do 

tabuleiro da ponte definiram-se 4 modelos distintos, cada um correspondendo a um tipo de resposta 

distinto por parte da estrutura. Os modelos considerados foram: 

 Modelo 0 – Estrutura Metálica (laje sem capacidade resistente) 

 Modelo 1 – Estrutura Mista a Longo Prazo 

 Modelo 2 – Estrutura Mista sujeita à Retração da Laje 

 Modelo 3 – Estrutura Mista a Curto Prazo 

 
O Modelo 0 representa a fase construtiva da estrutura, em que a parte metálica foi montada e a laje já 

se encontra betonada mas ainda não apresenta capacidade resistente, considerando-se portanto 

apenas o seu peso próprio. 

O Modelo 1 representa a resposta da estrutura mista a longo prazo, encontrando-se submetida 

apenas às restantes cargas permanentes, tendo também em conta o efeito da fluência. 

O Modelo 2 tem como objetivo a obtenção dos esforços resultantes da retração da laje. 

Por último, o Modelo 3 corresponde ao efeito das ações de curta duração, no qual a resposta da 

estrutura é elástica, como é o caso das sobrecargas de tráfego e das variações de temperatura. 

2.2 Ações e Combinações 

As ações consideradas são o peso próprio da estrutura metálica (PPmet), o peso próprio da laje 

(PPlaje), as restantes cargas permanentes (RCP), a sobrecarga uniforme (SOB), o veículo tipo (VT) e 

a variação diferencial de temperatura positiva e negativa (TDI
+
 e TDI

-
).

 

O PPmet corresponde ao peso próprio de toda a estrutura metálica, incluído painel, banzos, reforços e 

diafragmas, que corresponde a um valor médio de 27,4 kN/m. 
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O PPlaje foi estimado considerando o peso volúmico do betão armado, 25 kN/m3. A secção 

transversal da laje apresenta um comprimento de 10,93 m e uma espessura de 0,25 m, resultando 

numa área de secção transversal de 2,733 m2. Multiplicando a área pelo peso volúmico do betão 

armado obtém-se aproximadamente 70 kN/m. 

As RCP incluem o asfalto, a camada de impermeabilização, todas as barreiras de segurança, o 

sistema de drenagem, o passeio, os guarda corpos e guardas de segurança, correspondendo a um 

total de 50 kN/m. 

Na análise da carga de tráfego considerou-se o modelo de carga 1 do EC 1-2, §4.3.2. 

Para o efeito, o tabuleiro foi dividido em 2 faixas convencionais de 3 m cada, restando desta divisão 

do tabuleiro 1,4 m. Uma carga uniforme de 9 kN/m2 foi aplicada na primeira faixa e uma carga 

uniforme de 2,5 kN/m2 na segunda faixa e o nos restantes 1,4 m de tabuleiro, resultando uma 

sobrecarga uniforme global linear de 38 kN/m. O VT corresponde a uma carga concentrada única de 

1000 kN dividida em 2 eixos, representando esta uma simplificação dos dois eixos de 300 kN para a 

primeira faixa de rodagem e dos dois eixos de 200 kN para a segunda faixa de rodagem. 

As temperaturas diferenciais foram aplicadas de acordo com a Tabela 6.1 presente no EC 1-1-5. 

Neste caso trata-se de um tabuleiro misto de betão e aço correspondente ao tipo 2, resultando uma 

variação positiva de +15°C e uma variação negativa de −18°C. A quantificação da ação da 

retração é apresentada na secção 2.4.2. 

Na Tabela 2.1 encontram-se os valores das ações consideradas em cada modelo. Note-se que os 

valores apresentados são por metro de desenvolvimento segundo o eixo do tabuleiro. 

 
Tabela 2.1 – Ações consideradas para o modelo 0, 1 e 3 

 

Ação Valor da Ação Modelo Aplicado 

PPmet 27,4 kN/m Modelo 0 

PPlaje 70 kN/m Modelo 0 

RCP 50 kN/m Modelo 1 

SOB 38 kN/m Modelo 3 

VT 1000 kN Modelo 3 

TDI
+
 15 °C Modelo 3 

TDI
-
 -18 °C Modelo 3 

 

De acordo com o Anexo 2 do EC 0, as combinações de ações consideradas foram as seguintes: 

 Combinação 1 – Combinação Fundamental (ELU) 

 Combinação 2 – Combinação Caraterística (ELS) 

 Combinação 3 – Combinação Frequente (ELS) 

 Combinação 4 – Combinação Quase-permanente (ELS) 

Os coeficientes para cada ação e cada combinação apresentam-se na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Combinações de ações consideradas para a avaliação da resistência da secção 

 

Combinação 1 
(ELU) 

Combinação 2 
(ELS) 

Combinação 3 
(ELS) 

Combinação 4 
(ELS) 

1,35 PP+RCP 1,0 PP+RCP 1,0 PP+RCP 1,0 PP+RCP 

1,0 RET 1,0 RET 1,0 RET 1,0 RET 

1,35 SOB+VT 1,0 SOB+VT 0,4 SOB 0,5 TDI 

1,5 x 0,6 TDI 0,6 TDI 0,75 VT 
  

    
0,5 TDI 

  
 

2.3 Materiais 

Adotaram-se os seguintes materiais estruturais: 

 Laje de betão da classe C40/50, com um módulo de elasticidade E = 35 GPa. 

 Aço estrutural do caixão S460, onde se encontram incluídos os painéis, os diafragmas e os 

reforços, com um módulo de elasticidade E =  210 GPa. 

 Armadura da laje em aço B500B, com um módulo de Ea  =  200 GP; de acordo com o EC 4-2, 

§3.2 (2) para a armadura pode ser adotado um módulo de elasticidade igual ao do aço 

estrutural, ou seja, E = 210 GPa, sendo este o valor adotado. 

 
No projeto OUTBURST foi considerada para a secção dos apoios uma quantidade de armadura 

longitudinal de 2% da área da laje, dividindo-se esta quantidade para a armadura superior e inferior 

da laje. A laje apresenta uma espessura de 25 cm, resultando numa área de armadura necessária de 

25 cm2/m em cada camada, que corresponde a uma armadura longitudinal φ 20 // 0,125 para cada 

face da laje. 

 

2.4 Propriedades dos Materiais 

2.4.1 Fluência 

A fluência do betão consiste no aumento da deformação ao longo do tempo para um carregamento 

constante no tempo. Dado a estrutura em análise ser mista, o efeito da fluência deve ser considerado 

nos modelos de análise em que a laje intervém, nomeadamente nas secções de meio vão, onde a 

laje de betão se encontra solicitada à compressão. 

Este efeito é contabilizado através da definição de um módulo de elasticidade ajustado para a laje de 

betão, em função do coeficiente multiplicativo da fluência 𝜓 e do coeficiente de fluência 𝜑. A relação 

traduz-se atravéz da equação 2.1. 
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𝐸𝑐
′ =

𝐸𝑐
1 + 𝜑 ∙ 𝜓

 (2.1) 

 
onde: 

𝜑 – coeficiente de fluência, tomando o valor de 𝜑 = 2,0 de acordo com o  EC 4-2, §5.4.2.2; 

𝜓 – coeficiente multiplicativo da fluência, que de acordo com o EC 4-2, §5.4.2.2, assume o valor 

de 1,1 para cargas permanentes e 0,55 para efeitos de retração de primeira ou segunda 

ordem. Para ações instantâneas o coeficiente multiplicativo é zero. 

 
No caso do Modelo 0, a fluência não tem participação no comportamento da estrutura, pois neste 

caso não se considerada que a laje tenha contributo estrutural, tratando-se de uma fase construtiva. 

No caso dos outros modelos, a fluência já vai ter participação no comportamento da estrutura devido 

à presença da laje. Tomando como exemplo o Modelo 1, com uma resposta a longo prazo (𝜓 = 1,10), 

obteve-se o seguinte módulo de elasticidade equivalente da laje de betão: 

𝐸𝑐
1 =

35

1 + 1,10 ∙ 2,0
= 10,94 GPa 

 
Resumidamente, os módulos de elasticidade tendo em conta o efeito da fluência foram os seguintes 

para os três modelos: 

𝐸𝑐
1 = 10,94 GPa 

𝐸𝑐
2 = 16,67 GPa 

𝐸𝑐
3 = 35 GPa 

 

2.4.2 Retração 

A retração corresponde ao encurtamento de uma peça de betão resultante da sua cura. Esta ação 

traduz-se numa deformação imposta na laje de betão, da qual resulta o aparecimento de reações de 

apoio auto-equilibradas se a estrutura for hiperstática. No caso do tabuleiro misto em análise, a 

retração deve ser considerada na laje de betão à compressão nas secções de vão. De facto, o 

EC 4-1-1, §5.4.2.2 (8), permite que se ignore o efeito primário da retração (correspondente à tração 

que se desenvolve na laje e à compressão equivalente que se desenvolve na estrutura metálica) para 

o cálculo dos esforços secundários (esforços transversos e momentos fletores resultantes das 

reações de apoio auto-equilibradas) nas regiões onde se assume que a laje se encontra fendilhada. 

Para se chegar aos esforços secundários introduzidos pela retração é necessário em primeiro lugar 

considerar a deformação equivalente à ação da retração. 휀𝑅𝐸𝑇 = −30 × 10
−5. Tendo em conta o valor 

do coeficiente térmico do betão de 𝛼 = −10 × 10−6/°C, a variação térmica equivalente ao efeito da 

retração é obtido a partir da seguinte equação: 

 

  휀𝑅𝐸𝑇 = 𝛼 ∙ ∆𝑇𝑒𝑞 = −0,0003 →   ∆𝑇𝑒𝑞 = −30°C (2.2) 
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Tendo em conta que o módulo de elasticidade para o Modelo 2 considerando o efeito da fluência é 

𝐸c
2 = 16,67 GPa, a equação 2.3 fornece a tensão uniforme resultante do efeito da retração da laje 

impedida pela ligação à parte metálica do tabuleiro. 

𝜎 = 𝐸 ∙ 휀    →    𝜎𝑅𝐸𝑇 = 𝐸𝑐
2 ∙ 휀𝑅𝐸𝑇 = ±5,067 MPa (2.3) 

 

Sabendo a área da secção transversal da laje calculou-se o esforço normal e o momento fletor 

equivalentes ao efeito da retração a aplicar no modelo de análise: 

onde: 

ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 – altura da laje; 

𝑏𝑙𝑎𝑗𝑒 – largura da laje; 

𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒  – excentricidade do centro de gravidade da laje na secção de vão do modelo 2. 

 
Estas ações equivalentes serão utilizadas na secção 2.5 na determinação dos esforços secundários 

(hiperstáticos) devidos ao efeito da retração. 

 

2.4.3 Larguras Efetivas 

Ao analisar a secção transversal de vão da estrutura verifica-se que a laje funciona de forma análoga 

a um banzo comprimido e o painel curvo como alma nas zonas da ligação laje-painel. Assim, a laje 

encontra-se longitudinalmente mais solicitada junto a estes pontos de ligação e menos solicitada no 

centro e extremidades das consolas do tabuleiro. 

Com o intuito de ter em conta este efeito de shear lag de distribuição não uniforme das tensões, 

calculou-se a largura efetiva correspondente a cada alma, tanto para as secções de meio vão como 

para as secções dos apoios. Neste contexto o EC 4-1-1, §5.4.1.2, introduz a seguinte expressão: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 +∑𝑏𝑒𝑖 (2.7) 

onde: 

𝑏0 – distância entre os eixos dos conetores extremos; 

𝑏𝑒𝑖 – largura efetiva para cada lado da alma, tomando o valor de 𝐿𝑒/8 e não podendo ultrapassar a 

largura máxima existente 𝑏𝑖. 

 

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒 = ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 ∙ 𝑏𝑙𝑎𝑗𝑒 = 2,733 m2 (2.4) 

𝑁𝑅𝐸𝑇 = 𝜎𝑅𝐸𝑇 ∙ 𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒 = 13844,7 kN (2.5) 

𝑀𝑅𝐸𝑇 = 𝑁𝑅𝐸𝑇 ∙ 𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 7632,6 kNm (2.6) 
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Tomando como exemplo a secção B (ver Figura 2.1), tem-se que 𝐿𝑒 = 0,25 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) = 22,95 𝑚, 

onde 𝐿1 = 37,8 m e 𝐿2 = 54 m.  

Analisando a secção transversal na Figura 2.4 observa-se que cada ligação dos banzos à laje é 

constituída por 3 conetores espaçados de 25 cm, resultando numa distância entre eixos dos 

conetores externos de 𝑏0 = 0,50 m. A secção transversal do tabuleiro é simétrica, pelo que cada 

ligação banzo-laje tem uma largura máxima externa 𝑏1 = 2,355 − 0,25 = 2,105 𝑚 e uma largura 

máxima interna 𝑏2 = 3,110 − 0,25 = 2,860 m. 

 

Figura 2.4 – Dimensões máximas das larguras efetivas da secção da laje 

 

Por conseguinte, a largura efetiva foi obtida através da aplicação da equação 2.9. 

𝑏𝑒𝑖 =
𝐿𝑒
8
 , 𝑐𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑖 ≤ 𝑏𝑖 (2.8) 

𝑏𝑒1 = 22,95/8 = 2,869  →   𝑏𝑒1 = 2,105 m  

𝑏𝑒2 = 22,95/8 = 2,869  →   𝑏𝑒2 = 2,860 m  

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 + 𝑏𝑒1 + 𝑏𝑒2 = 5,465 m (2.9) 

 
Conclui-se portanto que a secção da laje é totalmente efetiva, contribuindo na íntegra para a 

resistência das secções. 

 

2.4.4 Homogeneização da Secção 

Seguidamente homogeneizou-se a secção transversal mista do tabuleiro para a obtenção das 

características geométricas das secções do modelo e obtenção dos esforços de dimensionamento. 

Este processo passa pela substituição da secção da laje por uma secção de aço equivalente, para se 

considerar uma secção de apenas um material. 

Esta homogeneização obtém-se através do coeficiente de homogeneização 𝑛, como indica o 

EC 4-1-1, o qual é igual à razão entre os módulos de elasticidade do aço e do betão. 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐

 (2.10) 
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Tome-se agora como exemplo o Modelo 1. Na secção 2.4.1 chegou-se a um módulo de elasticidade 

para este modelo de 𝐸𝑐
1 = 10,94 GPa, no qual foi considerando o efeito da fluência. Como referido,  

o aço estrutural apresenta um módulo de elasticidade de 𝐸𝑠 = 210 GPa. Com estes dados calculou-se 

o coeficiente de homogeneização a longo prazo.  

𝑛 =
210

10,94
= 19,2  

 
O resultado deste cálculo para cada modelo é apresentado na Tabela 2.3. Utilizando novamente 

como exemplo o Modelo 1 e considerando o coeficiente de homogeneização determinado, 

calculou-se a largura equivalente homogeneizada da laje. Para este cálculo considerou-se a 

totalidade da espessura da laje devido à forte ligação laje-banzo. Logo, assumindo uma espessura da 

laje uniforme de 25 cm, apenas há que variar a largura da secção em relação ao eixo da ligação. 

 
Tabela 2.3 – Propriedades da laje de betão para cada modelo 

 

Modelo 
Coeficiente multiplicativo 

da Fluência 
Módulo de Elasticidade 

do Betão 
Coeficiente de 

Homogeneização 

Modelo 0 sem efeito de fluência 𝐸𝑐 = 35 GPa  𝑛 não aplicável 

Modelo 1 𝜓 = 1,1  (longo prazo) 𝐸𝑐
1 = 10,94 GPa  𝑛 =

210

10,94
= 19,2  

Modelo 2 𝜓 = 0,55  (retração) 𝐸𝑐
2 = 16,67 GPa  𝑛 =

210

16,67
= 12,6  

Modelo 3 𝜓 = 0,0  (curto prazo) 𝐸𝑐
3 = 35 GPa  𝑛 =

210

35
= 6  

 

Recorrendo à equação 2.11 determinou-se a largura efetiva equivalente de secção metálica. 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑒𝑞 =
𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑛
=
5,465

19,2
= 0,434 m (2.11) 

 
Por simplificação admitiu-se esta área centrada com o banzo, o que não corresponde à realidade 

visto as larguras calculadas para um lado e para o outro da ligação serem diferentes. 

Na Tabela 2.4 encontram-se listados os resultados obtidos para cada secção do tabuleiro 

correspondentes ao Modelo 1. 

 
Tabela 2.4 – Larguras efetivas calculadas para o Modelo 1 

 

Secção A 
 

B C e E 
 

D 

𝑏0 (m) 0,5 
 

0,5 0,5 
 

0,5 

𝐿e (m) 32,13 
 

22,95 37,8 
 

27 

𝑏e,1 (m) 2,105 
 

2,105 2,105 
 

2,105 

𝑏e, 2 (m) 2,860 
 

2,860 2,860 
 

2,860 

𝑏eff, calc (m) 5,465 
 

5,465 5,465 
 

5,465 

𝑏eff, max (m) 5,465 
 

5,465 5,465 
 

5,465 

𝑏eff (m) 5,465 
 

5,465 5,465 
 

5,465 

𝑏eff,eq. (m) 0,285 
 

0,285 0,285 
 

0,285 
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Constata-se que neste modelo todas as secções apresentam a mesma largura equivalente. Com 

base nestas larguras desenhou-se a secção homogeneizada no AutoCAD, encontrando-se o 

resultado apresentado na Figura 2.5 à esquerda. Nas secções de vão não se considera a 

contribuição das armaduras e nas secções de apoio considera-se o betão totalmente fissurado, 

existindo apenas a contribuição das armaduras longitudinais. Com o mesmo processo foram obtidas 

as propriedades das secções para os restantes modelos, recorrendo aos comandos “Region” e 

“MassProperties” no AutoCAD. 

 

 

Figura 2.5 – Secções homogeneizadas do Modelo 1 

 

 

2.5 Obtenção dos Esforços de Dimensionamento 

A determinação de esforços de dimensionamento é essencial para realizar uma verificação de 

segurança. De modo a obter os esforços relativos a cada carregamento foi utilizado o programa de 

elementos finitos SAP2000. Posteriormente foram consideradas combinações de ações de forma a 

determinar os esforços e dimensionamento. 

 

2.5.1 Modelação em SAP2000 

Tramos e Nós 

Inicialmente definiram-se os nós e os tramos da estrutura. Como referido na secção 2.1, assumiu-se 

que a secção do apoio seria representada por 15% do comprimento total do vão e o restante 

pertenceria à secção de vão, conforme o EC 4-2. 

Assim sendo, os tramos extremos da estrutura, com um comprimento de 37,8 m, foram divididos em 

duas partes, sendo a de vão de 32,13 m e a de apoio com 5,67 m. Nestas, a secção equivalente ao 

vão vai desde o encontro da ponte até ao apoio devido à distribuição dos momentos fletores nesta 

secção (positivos). 

Quanto aos tramos interiores de 54 m, a secção do vão ficou reduzida a 37,8 m e a secção de apoio 

ficou com 8,1 m. Esta distinção entre vão e apoio torna-se necessária para posteriormente se 

atribuírem diferentes propriedades às secções. 

Os resultados desta diferenciação de secções podem ser observados na Figura 2.6. 
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Condições de Apoio 

Posteriormente definiram-se as condições de apoio. Dadas as caraterísticas do tabuleiro optou-se por 

realizar uma análise do problema em 2D, não considerando translações na direção perpendicular ao 

plano. O apoio do encontro da esquerda foi definido como o apoio fixo, na qual foram impedidas as 

translações segundo todos os eixos, e os restantes apoios foram definidos como simplesmente 

apoiados, restringindo unicamente a translação vertical. 

Na Figura 2.6 pode ser observado o modelo de viga da estrutura criado no SAP2000. 

 

Figura 2.6 – Modelo de viga do tabuleiro em estudo no SAP2000 

 

Materiais 

A ponte enquanto estrutura é composta por vários materiais, conforme descrito na secção 2.3. No 

entanto para a modelação utilizou-se somente um material, o aço S460, visto que na secção 2.4.3 se 

homogeneizou a secção transversal da ponte. 

Propriedades das Secções 

Efetuaram-se 3 cópias deste modelo de modo a ser possível analisar os 4 diferentes casos de carga, 

nomeadamente o Modelo 0, Modelo 1, Modelo 2 e Modelo 3. Com efeito, para cada modelo foi criada 

uma secção de vão e uma secção de apoio, resultando num total de 6 secções: Apoio_Mod_0; 

Apoio_Mod_1/2/3; Vao_Mod_0; Vao_Mod_1; Vao_Mod_2 e Vao_Mod_3. 

Conforme referido, para obter as propriedades de cada secção utilizou-se o programa AutoCAD, onde 

foram desenhadas as secções e obtidas as propriedades geométricas. 

Estas propriedades foram depois atribuídas a cada secção. Note-se que nos Modelos 1 a 3 as 

propriedades da secção de apoio são equivalentes, visto estas terem a laje fendilhada a funcionar à 

tração e nestes casos a contribuição da laje ser apenas dada pela armadura solicitada à tração. 

Ações e Esforços 

A criação dos 4 modelos permite avaliar os esforços resultantes de cada uma das ações. De seguida 

aplicaram-se combinações de ações numa folha de cálculo e obtiveram-se os valores máximos de 

tensões do tabuleiro. Deste modo, cada modelo foi carregado com as respetivas ações, conforme 

indicadas na secção 2.2. O Modelo 0 foi sujeito ao peso próprio da estrutura mista, contemplando a 

estrutura metálica e a laje. O Modelo 1 foi sujeito às RCP e no Modelo 2 aplicou-se o carregamento 

equivalente ao efeito da retração, determinado na secção 2.4.2. Por último, no Modelo 3 foram 

aplicadas todas as ações variáveis como a SOB, o VT e TDI. 
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2.5.2 Esforços de Dimensionamento 

Os quatro modelos fornecem os esforços associados a cada ação. No caso das cargas permanentes, 

retração e variações de temperatura a Tabela 2.5 lista os valores dos momentos fletores nas secções 

A a E. No caso da ação da retração são apresentados os esforços globais resultantes da soma dos 

efeitos primários (isostáticos) com os efeitos secundários (hiperstáticos), dado tratar-se de uma 

secção de classe 4 submetida à flexão. No caso da sobrecarga e do veículo tipo a Tabela 2.6 fornece 

a envolvente de momentos fletores nas mesmas secções devido à alternância de cargas. 

 

Tabela 2.5 – Momentos fletores máximos resultantes da análise no SAP2000 
 

Momentos Fletores Máximos [kNm] 

Secção PPmet PPlaje RCP RET TDI
+
 TDI

-
 

A 2139 5549 4197 5016 2569 -2997 

B -6446 -16687 -11233 -6905 5512 -6615 

C 2969 7693 6163 1596 4927 -5922 

D -7335 -18981 -12909 -5252 4337 -5204 

E 2521 6535 5316 2380 4337 -5204 

 

Tabela 2.6 – Envolvente de momentos fletores resultantes da análise no SAP2000 

 

Envolvente de Momentos Fletores [kNm] 

Secção A B C D E 

SOB 6183 -3174 1757 -9826 8399 -3340 2291 -11656 8610 -4124 

VT 7700 -2329 1329 -5022 8738 -1775 1185 -4561 8949 -1628 
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3 Avaliação da Resistência – Painel Plano Equivalente 

Neste capítulo é avaliada a resistência da secção de apoio do tabuleiro seguindo a metodologia que 

atualmente é utilizada para o dimensionamento de painéis curvos resultante da falta de 

regulamentação deste tipo de estruturas. 

Numa primeira abordagem é considerada a secção bruta para o cálculo da capacidade máxima 

resistente, na qual não é considerada a redução da secção.  

Numa segunda abordagem é considerada a secção efetiva, na qual é aplicada a abordagem proposta 

no EC 3-1-5 para a determinação da resistência de painéis planos de aço reforçados. Adicionalmente 

é realizada uma análise da aplicabilidade do Anexo A do EC 3-1-5 para estimativa da tensão crítica 

deste tipo de painéis. 

 

3.1 Secção Bruta 

Nesta análise preliminar considera-se a secção completamente efetiva, servindo esta análise como 

referência para as restantes análises. Não sendo aplicada nenhuma redução, não se recorreu ao 

EC 3-1-5 para a determinação das tensões instaladas na secção. 

As secções mais importantes a ser avaliadas são as secções de apoio, visto ser nestas que a placa 

curva se encontra submetida à compressão. As secções de vão não terão redução devido à 

encurvadura dado que o painel curvo e os reforços se encontram à tração. Não obstante, realiza-se 

também a verificação de segurança para esta secção. 

 

3.1.1 Propriedades da Secção Bruta 

De modo a obter as tensões instaladas em cada secção é necessário conhecer os esforços nela 

instalada e o respetivo módulo de flexão. Os esforços são determinados na secção 2.5.2, ficando por 

obter os módulos de flexão. 

Com efeito, no AutoCAD foram desenhadas as secções de vão e de apoio dos vários modelos do 

painel curvo com os reforços abertos e, para cada secção, obtiveram-se as posições do centro de 

gravidade ao topo da laje (Zlaje), à linha média da armadura superior (Zarm), à fibra superior do banzo 

metálico (Zsup) e à linha média inferior do painel curvo (Zinf), conforme representado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Cotas das fibras até à LN da secção 

 

𝑍𝑖𝑛𝑓 

𝑍𝑠𝑢𝑝 𝑍𝑎𝑟𝑚 𝑍𝑙𝑎𝑗𝑒 
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Com estes valores calcularam-se os módulos de flexão correspondentes recorrendo à equação 3.1. 

𝑊𝑖𝑛𝑓 = 
𝐼3
𝑍𝑖𝑛𝑓

 (3.1) 

 
Os valores resultantes deste cálculo encontram-se resumidos na Tabela 3.1. Note-se que na secção 

de apoio dos modelos 1, 2 e 3 se obtiveram os mesmos valores. Tal deve-se ao facto de nestas 

secções ser a armadura que se encontra à tração e não a laje. Deste modo, o efeito da fluência não 

influencia as secções de vão, na qual a laje se encontra solicitada, pelo que não se registam 

diferenças entre estes modelos. Neste caso o modelo 0 é uma exceção pois não conta com a laje, 

logo não inclui armadura. 

 
Tabela 3.1 – Propriedades geométricas das secções de vão e de apoio de cada modelo 

considerando a secção bruta 

 

Propriedades 
Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Vão Apoio Vão Apoio Vão Apoio Vão Apoio 

𝐴 [m
2
] 0,2123 0,3893 0,3546 0,4439 0,4292 0,4439 0,6677 0,4439 

𝐼3 [m
4
] 0,145 0,261 0,252 0,316 0,279 0,316 0,327 0,316 

𝐼2 [m
4
] 1,087 2,091 2,464 2,630 3,188 2,630 5,522 2,630 

𝑍laje [m] 1,240 1,193 0,792 1,062 0,676 1,062 0,479 1,062 

𝑍arm [m] 1,190 1,143 0,742 1,012 0,626 1,012 0,429 1,012 

𝑍sup [m] 0,970 0,903 0,522 0,772 0,406 0,772 0,209 0,772 

𝑍inf [m] 1,175 1,215 1,622 1,347 1,738 1,347 1,935 1,347 

𝑊laje [m
3
] 0,1170 0,2184 0,3176 0,2974 0,4131 0,2974 0,6825 0,2974 

𝑊arm [m
3
] 0,1219 0,2280 0,3389 0,3121 0,4461 0,3121 0,7620 0,3121 

𝑊sup [m
3
] 0,1495 0,2886 0,4817 0,4092 0,6877 0,4092 1,5626 0,4092 

𝑊inf [m
3
] 0,1234 0,2145 0,1551 0,2344 0,1607 0,2344 0,1691 0,2344 

 

3.1.2 Tensões na Secção Bruta 

Com os momentos fletores e os módulos de flexão obtidos calcularam-se as tensões instaladas em 

cada secção através da equação 3.2. 

𝜎𝑖𝑛𝑓 =
𝑀

𝑊𝑖𝑛𝑓

 (3.2) 

 
Numa folha de cálculo do Excel programaram-se os esforços atuantes presentes na Tabela 2.5 e 

Tabela 2.6, as combinações presentes na Tabela 2.2 e as propriedades das 5 secções do tabuleiro 

presentes na Tabela 3.1, de onde resultaram as tensões instaladas em cada secção correspondente 

a cada combinação. 
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Estas tensões foram calculadas para a linha média inferior do painel curvo, pois tratando-se da fibra 

mais distante da LN são as fibras mais solicitadas da secção. As tensões instaladas em cada secção 

para cada combinação encontram-se na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 – Tensões calculadas na linha média do painel curvo considerando a secção bruta  

 

Tensões Instaladas na Secção Bruta [MPa] 

Combinação Tipo de Combinação A B C D E 

Combinação 1 ELU Fundamental 276 -351 343 -376 323 

Combinação 2 ELS Característica 212 -266 255 -283 242 

Combinação 3 ELS Frequente 174 -239 209 -256 195 

Combinação 4 ELS Quase permanente 128 -199 151 -211 135 

 

Analisando os resultados constata-se que a secção de apoio D é a mais condicionante, apresentando 

o maior valor de compressão em todas as combinações. A combinação condicionante é naturalmente 

a Combinação 1 – ELU Fundamental, onde se verificou que a placa de aço S460 se encontra sujeita a 

uma compressão de 376 MPa. 

Apresentando o aço S460 uma tensão de cedência de 460 MPa conclui-se que, considerando a 

secção bruta, a segurança da estrutura é verificada. No entanto, como foi referido, esta análise não é 

válida para uma estrutura de aço submetida à compressão pertencente à classe 4 pois não considera 

qualquer redução resultante da encurvadura local. 

 

3.2 Secção Efetiva 

Como a secção em análise é de classe 4, apresentando uma esbelteza considerável, o eurocódigo 

prevê uma redução da secção para ter em conta o problema de encurvadura local. Assim, o passo 

seguinte passa pelo cálculo das tensões instaladas considerando a secção efetiva do painel curvo 

com reforços abertos. No cálculo das reduções do painel curvo foi considerado um painel plano 

equivalente para o cálculo das tensões críticas e a formulação correspondente do EC 3-1-5. Nesta 

secção analisou-se ainda a efetividade dos reforços e o efeito do shear lag. 

Na análise de encurvadura de placas, o eurocódigo faz a distinção entre encurvadura local dos 

subpainéis de placa e encurvadura global do painel reforçado, pelo que se dividiu o cálculo das 

reduções nestas duas categorias, sendo no final obtido o valor da redução total da largura do painel 

através da interação entre os dois modos. Dois modelos foram criados no EBPlate para o cálculo da 

redução da secção – um para a encurvadura local do subpainel e outro para a encurvadura global – e 

obtidos os correspondentes coeficientes de redução seguindo a formulação proposta no EC 3-1-5. 

Adicionalmente realizou-se uma análise sobre a aplicabilidade da formulação proposta no Anexo A do 

EC 3-1-5 para obter a tensão crítica de um painel com diversos reforços pois constatou-se que o 

painel em análise apresenta 𝛼 < 0,5, encontrando-se fora do âmbito de aplicação da formulação. 
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3.2.1 Modelo de análise 

Como a secção apenas se encontra à compressão abaixo da linha neutra decidiu-se simplificar o 

modelo, considerando apenas a secção abaixo da LN. O painel curvo e o respetivo plano equivalente 

utilizado para o cálculo das reduções apresentam-se na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Painel curvo cortado pela linha neutra e respetivo painel plano equivalente 

 

Como pode ser observado na Figura 3.2, o resultado desta simplificação foi um painel com uma 

largura total de 5660 mm com 5 reforços de 250 × 25 mm, espaçados de 960 mm, sendo a largura 

dos subpainéis de extremidade de 910 mm. 

Como condições de apoio definiram-se os bordos delimitados pela LN como deslizantes, i.e. 

deslocamento impedido fora do plano da placa e deslocamentos livres no plano da placa. Em teoria a 

placa não está completamente livre de deslizar pois tem o resto do painel à tração acima da LN 

“ancorado” na laje. No entanto, a estrutura descrita também não é completamente fixa, pois a 

estrutura irá sempre permitir o deslocamento daqueles bordos, mesmo que reduzido, sendo o cenário 

aqui descrito uma situação intermédia. Esta questão será discutida na secção 4.1.4. 

A definição da secção efetiva depende também do carregamento a que a placa está sujeita. 

Conservativamente foi considerado um carregamento uniforme, sendo o coeficiente de carregamento 

𝜓 =  1,0. Este tipo de carregamento é mais condicionante que o real, que corresponde a uma 

distribuição linear triangular de tensões. Esta questão será novamente abordada na secção 4.1.5. 
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3.2.2 Contribuição dos Reforços 

Os reforços têm uma contribuição importante na estabilização de estruturas esbeltas à compressão 

como os painéis de aço. Sem reforços, este tipo de estrutura teria mais problemas de encurvadura 

muito antes de atingir a sua capacidade resistente plástica. 

Quando se dimensiona um reforço o mais importante é que ele contribua de forma eficiente para a 

estabilidade do painel, embora também contribuía com a sua área para a resistência do painel. Deste 

modo, o importante é garantir que o reforço não encurve antes do painel, ou seja, ele deve ser 

totalmente efetivo até à tensão de cedência do painel. Portanto, os reforços são geralmente 

dimensionados para serem no mínimo da classe 3.  

Em primeiro lugar calculou-se a inércia global dos reforços, considerando o painel plano com uma 

largura de 5660 mm e com os 5 reforços de 250 × 25 mm2. 

Recorrendo à equação 3.3 começou-se por determinar a posição do centro de gravidade do conjunto 

painel e reforços a partir de baixo. Depois, utilizando a equação 3.4 e 3.5 determinaram-se as 

excentricidades dos reforços e do painel, respetivamente por: 

𝑧𝐺 =
∑𝐴. 𝑧

∑𝐴
=
𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∙ 𝑡 ∙

𝑡
2
+ 5 ∙ 𝑏𝑠𝑙 ∙ ℎ𝑠𝑙(𝑡 +

ℎ𝑠𝑙
2
)

𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∙ 𝑡 + 5 × 𝑏𝑠𝑙 ∙ ℎ𝑠𝑙
= 36,7 mm (3.3) 

𝑒1 = 𝑡 +
ℎ𝑠𝑙
2
− 𝑧𝐺 = 118,24 mm (3.4) 

𝑒2 = 𝑧𝐺 −
𝑡

2
= 21,76 mm (3.5) 

 
De seguida procedeu-se ao cálculo da inércia dos reforços através da equação 3.6: 

𝐼 = 𝐼𝐺 + 𝐴. 𝑧
2 (3.6) 

𝐼𝑠𝑙 = 5(
25 ∙ 2503

12
+ 25 ∙ 250 ∙ 𝑒1

2) +
5660 ∙ 303

12 (1 − 0,32)
+ 5660 ∙ 30 ∙  𝑒2

2 = 6,9405. 108 mm4  

 
Para o cálculo da inércia do painel sem reforços tendo em conta o efeito de Poisson, recorreu-se à 

equação 3.7. 

𝐼𝑝 =
𝑏𝑡3

12(1 − 𝜈2)
=

5660 ∙ 303

12(1 − 0,32)
= 1,3995. 107 mm4 (3.7) 

 
De seguida estimou-se o rácio da tensão superior e inferior do reforço central de modo a obter o 

coeficiente 𝜓, que depende diretamente da forma do carregamento. Na secção de apoio do Modelo 0 

verificou-se que a distância do centro de gravidade ao topo do reforço era de 1,05 m e à fibra inferior 

de 1,30 m. Numa análise elástica é correto assumir que a relação entre as distâncias à LN e as 

tensões é proporcional, chegando-se deste modo ao valor estimado de 𝜓. Assim, estimou-se o 

coeficiente de carregamento para o Modelo 0 por: 

𝜓 =
𝜎2
𝜎1
∝
1,05

1,3
= 0,808 (3.8) 
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Para os Modelos 1, 2 e 3 a estimativa do coeficiente de carregamento nas secções de apoio foi obtido 

da mesma forma por: 

𝜓 =
𝜎2
𝜎1
∝
1,197

1,45
= 0,826 (3.9) 

 
Assumindo o valor mais condicionante, 𝜓 = 0,808, chegou-se ao valor do fator de encurvadura dado 

pelo EC 3-1-5, Tabela 4.2. Consequentemente calculou-se a esbelteza normalizada do reforço por: 

𝑘𝜎 =
0,578

𝜓 + 0,34
          se     0 < 𝜓 < 1 (3.10) 

𝑘𝜎 = 0,503  

𝜆̅𝑠𝑙 =
𝑏
𝑡⁄

28,4  휀  √𝑘𝜎
=

250
25⁄

28,4 ∙ 0,715 ∙ √0,503
= 0,694 (3.11) 

 
De acordo com a equação 4.3 do EC 3-1-5, para os reforços abertos com uma esbelteza normalizada 

inferior a 0,748 tem-se 𝜌𝑠𝑙 = 1,0, ou seja, o reforço é totalmente efetivo. 

 

3.2.3 Shear Lag 

Tal como para a laje, é necessário avaliar se as tensões normais longitudinais têm uma distribuição 

muito diferente da uniforme ao longo do painel reforçado. No caso presente não se prevê que este 

efeito seja significativo devido à geometria curva dos painéis e ao pouco espaçamento entre reforços. 

De qualquer forma, aplicou-se a formulação proposta no EC 3-1-5 para avaliar a importância deste 

efeito na resistência última do painel curvo em análise. 

Com efeito, determinou-se o fator de largura efetiva, 𝛽𝑘, de acordo com a Tabela 3.1 do EC 3-1-5: 

𝛼0 = √1 +
𝐴𝑠𝑙
𝑏0 ∙ 𝑡

= √1 +
5 ∙ 25 ∙ 250

5660 ∙ 30
= 1,088 (3.12) 

𝑘 = 𝛼0 ∙
𝑏0
𝐿𝑒
= 1,088.

5660

0,7 ∙ 54000
= 0,1629 (3.13) 

      Secção de vão        𝛽 =
1

1+6,4∙𝑘2
= 0,855 → 𝛽𝑘 = 0,975 (3.14 - A) 

      Secção de apoio     𝛽 =
1

1+6,0(𝑘−
1

2500𝑘
)+1,6𝑘2

= 0,499 → 𝛽𝑘 = 0,996 (3.15 - B) 

 
Para o cálculo elástico em serviço obteve-se um fator de redução 𝛽 = 0,855 para a secção de vão e 

𝛽 = 0,499 para a secção de apoio. No cálculo para o ELU das secções de vão obteve-se um fator de 

redução de 𝛽𝑘 = 0,975, correspondendo a uma redução de 2,5%, e no caso das secções de apoio 

intermédio obteve-se um fator de redução de 𝛽𝑘 = 0,996, correspondendo a uma redução inferior a 

0,5%. Tratando-se de reduções pouco representativas, optou-se por desprezar o efeito de shear lag 

na estrutura, não sendo considerada nenhuma redução da secção devido a este efeito.  
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3.3 Análise de Encurvadura do Painel Plano com Reforços Abertos 

3.3.1 Análise Local do Subpainel 

O painel local plano, ou subpainel plano, consiste no painel que não apresenta qualquer tipo de 

reforço ou apoio dentro da sua área. Neste caso, o painel local apresenta uma largura 𝑏 =  960 mm, 

correspondente ao espaçamento entre reforços, e um comprimento 𝑎 =  2160 mm, correspondente 

ao espaçamento entre diafragmas. Encontrando-se em análise a secção do apoio, foi considerada 

uma espessura 𝑡 = 30 mm para a placa de aço. 

Com estes dados criou-se um modelo da placa local no programa EBPlate [24], um software 

específico para a análise de painéis planos, com ou sem reforços. Os bordos foram definidos como 

simplesmente apoiados e foram aplicadas tensões uniformes de 1 MPa na direção longitudinal da 

placa local. Os resultados da análise apresentam-se na Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3 – Resultado da análise local do painel plano (𝒃 =  𝟗𝟔𝟎 𝐦𝐦) no EBPlate [24] 

 

Análise Local do Painel Plano no EBPlate 

Tensão de Euler 𝜎𝐸 185,35 MPa 

Fator de encurvadura 𝑘𝜎 4,056 

Tensão crítica local 𝜎𝑐𝑟,𝑙𝑜𝑐 752 MPa 

 

Na Figura 3.3 apresenta-se a deformada da placa local resultante da análise realizada no EBPlate. 

Ao analisar a deformada do painel local verifica-se que esta apresenta 2 semi-ondas na direção 

longitudinal, devendo-se este facto à geometria que a placa apresenta, na qual o comprimento é 

aproximadamente o dobro da largura. 

 

 

Figura 3.3 – Deformada associada à encurvadura local do painel plano [24] 
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Paralelamente, calculou-se a tensão crítica local de acordo com o EC 3-1-5, §4.4, que sugere a 

aplicação do Anexo A. Com efeito, através da equação 3.15 calculou-se a tensão de Euler, 

chegando-se ao valor da tensão crítica da placa local por:  

𝜎𝐸 =
𝜋2𝐸

12(1 − 𝜈2)

𝑡2

𝑏2
=
𝜋2 ∙ 210000

12(1 − 0,32)

302

9602
= 185,35 MPa (3.16) 

𝑘𝜎 = 4,0   →     𝜎𝑐𝑟,𝑙𝑜𝑐 = 𝑘𝜎 ∙ 𝜎𝐸 = 741,4 MPa (3.17) 

 
Com as duas análises chegaram-se a valores de tensão crítica da placa local muito semelhantes, 

com uma diferença de apenas 1,15%. No seguimento, calculou-se a esbelteza normalizada da placa 

local recorrendo à equação 3.17, seguida do cálculo do coeficiente de redução da placa, obtido 

através da equação 3.18. 

𝜆̅𝑝,𝑙𝑜𝑐 =
𝑏
𝑡⁄

28,4 ∙ 휀 ∙ √𝑘𝜎
= 0,788 (3.18) 

𝜌𝑙𝑜𝑐  =
𝜆̅𝑝,𝑙𝑜𝑐 − 0,055(3 + 𝜓)

𝜆̅𝑝,𝑙𝑜𝑐
2 = 0,915 (3.19) 

 
Com este resultado conclui-se que a secção local efetiva corresponde a 91,5% da secção local bruta, 

significando que, devido à encurvadura local dos subpainéis, 8,5% da secção não contribui para a 

resistência global do painel reforçado. 

 

3.3.2 Análise Global do Painel Reforçado 

Na análise global do painel procurou-se estudar o fenómeno de encurvadura global da secção.  

Este tipo encurvadura já vai solicitar os reforços, obrigando-os a encurvar juntamente com a placa. 

Nesta análise considerou-se o painel plano equivalente, presente na Figura 3.2. Esta placa apresenta 

um comprimento 𝑎 = 2160 mm, uma largura 𝑏 = 5660 mm e uma espessura 𝑡 = 30 mm. Foram 

igualmente considerados os cinco reforços abertos espaçados de 960 mm. 

Esta análise divide-se em três partes, sendo estas a encurvadura tipo placa, a encurvadura tipo 

coluna e, por fim, a interação entre os modos de placa e coluna. Conforme o nome indica, a primeira 

análise foca-se no cálculo da redução admitindo que o painel assume o modo de encurvadura do tipo 

de placa. A análise seguinte já admite que o painel se deforma como uma coluna. Por último, 

considerando os resultados das duas análises anteriores define-se o tipo de comportamento que o 

painel terá tendência a evidenciar, resultando desta interação o coeficiente de redução global. 
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Encurvadura do Tipo Placa 

De modo a analisar a encurvadura do tipo placa começou-se por modelar no EBPlate [24] o painel 

reforçado longitudinalmente, conforme as dimensões apresentadas anteriormente. Adicionalmente, 

no programa eliminaram-se os modos de encurvadura local para obter apenas os modos globais de 

encurvadura. A Figura 3.4 mostra o primeiro modo de encurvadura global da placa, onde se observa 

os reforços a acompanhar a encurvadura da placa. Da análise da placa plana obteve-se o conjunto 

de resultados que se encontram na Tabela 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Deformada associada ao primeiro modo de encurvadura global do painel plano [24] 

 

Tabela 3.4 – Resultados da análise de encurvadura global de placa plana  
(𝒃 =  𝟓𝟔𝟔𝟎 𝐦𝐦) no EBPlate [24] 

 

Análise da Placa Global Plana no EBPlate 

Reforços 
ϒ 9,644 

𝛿 0,03681 

Tensão de Euler 𝜎𝐸 5,33 MPa 

Fator de encurvadura 𝑘𝜎 330 

Tensão crítica local 𝜎𝑐𝑟,𝑙𝑜𝑐 1760 MPa 

 

No EC 3-1-5, §4.5.2, encontra-se presente o cálculo para a encurvadura tipo placa, onde é sugerido a 

aplicação do Anexo A para determinar a tensão crítica de placa global, seguindo-se a sua aplicação: 

𝛼 =
𝑎

𝑏
= 0,382 , não verifica a condição  𝛼 ≥ 0,5 (3.20) 

𝛾 =
𝐼𝑠𝑙
𝐼𝑝
= 49,5 (3.21) 

𝛿 =
𝐴𝑠𝑙
𝐴𝑝

=
5 ∙ 25 ∙ 250

5660 ∙ 30
= 0,1 (3.22) 
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𝑘𝜎,𝑝 = 289,4  

𝜎𝐸 =
𝜋2 ∙ 210000

12(1 − 0,32)
 
302

56602
= 5,33 MPa (3.23) 

𝜎𝑐𝑟,𝑝 = 𝑘𝜎,𝑝. 𝜎𝐸 = 1543 MPa (3.24) 

 
Contudo, o resultado obtido por este meio é questionável uma vez que as dimensões do painel em 

análise se encontram fora da condição de aplicação do Anexo A do EC 3-1-5 para o cálculo da 

tensão crítica de encurvadura tipo placa, que refere que as placas devem apresentar uma relação 

geométrica 𝛼 =
𝑎

𝑏
≥ 0,5. No caso em estudo, o parâmetro 𝛼 toma o valor de 0,382. A tensão crítica 

calculada segundo o Anexo A apresenta um desvio de 12,3% comparativamente ao resultado obtido 

através do EBPlate. 

Considerou-se por isso interessante no âmbito desta dissertação analisar em que medida os valores 

obtidos através da formulação do EC 3-1-5 se correlacionam com os valores obtidos pelo EBPlate, 

que já provou fornecer resultados de boa qualidade. Essa análise é realizada na secção 3.5. 

Voltando à análise da encurvadura tipo placa, o passo seguinte consiste no cálculo da esbelteza 

normalizada da placa. Neste cálculo considera-se a tensão crítica de placa obtida através do EBPlate. 

Começou-se por calcular as áreas de compressão totais e efetivas locais, recorrendo às equações 

3.24 e 3.25, respetivamente. 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑠𝑙 +∑𝑏𝑐𝑡 (3.25) 

= 5 ∙ 25 ∙ 250 + (3 ∙ 960 ∙ 30 + 2 (
960

2
+
910

2
) ∙ 30 = 173750 mm2  

  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓,𝑙𝑜𝑐 = 𝐴𝑠𝑙,𝑒𝑓𝑓 +∑𝜌𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝑏𝑐,𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝑡 (3.26) 

= 5 ∙ 25 ∙ 250 + (3 ∙ 0,915 ∙ 960 ∙ 30 + 2 ∙ 0,915 (
960

2
+
910

2
) ∙ 30 = 161578 mm2  

 

Depois foi calculado o fator de correção 𝛽𝐴,𝑐 e por último a esbelteza normalizada da placa através 

das equações 3.26 e 3.27. 

𝛽𝐴,𝑐 =
𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓,𝑙𝑜𝑐

𝐴𝑐
=
161578

173750
= 0,9299 (3.27) 

𝜆̅𝑝 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑝
     →      |

𝛽𝐴,𝑐 = 0,9299

𝑓𝑦 = 460 𝑀𝑃𝑎

𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝐸𝐵𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒 = 1760 𝑀𝑃𝑎

|      →      𝜆̅𝑝 = 0,493 (3.28) 

 



31 

 

De acordo com o EC 3-1-5, §4.4 (2), no caso de elementos de compressão internos tem-se: 

𝜌𝑝  = 1,0 para 𝜆̅𝑝 ≤ 0,673 (3.29) 

𝜌𝑝  =
𝜆̅𝑝 − 0,055 (3 + 𝛹)

𝜆̅𝑝
2  para 𝜆̅𝑝 > 0,673, onde (3 + 𝛹) ≥ 0  

 

Como 𝜆̅𝑝 apresenta um valor inferior a 0,673 conclui-se que este tipo de encurvadura não contribui 

com nenhuma redução da secção, resultando 𝜌𝑝  = 1,0. 

 

Encurvadura do Tipo Coluna 

A encurvadura do tipo coluna associa-se a um painel que apresenta um comportamento de 

encurvadura como se de uma coluna se tratasse. O cálculo deste tipo de encurvadura para as placas 

é apresentado no EC 3-1-5, §4.5.3. Primeiramente determinaram-se as áreas totais e as áreas 

efetivas dos reforços, sendo de seguida calculada a tensão crítica através das equações 3.31 e 3.32. 

𝐴𝑠𝑙,1 = 25 ∙ 250 + 960 ∙ 30 = 35050 mm2 (3.30) 

𝐴𝑠𝑙,1,𝑒𝑓𝑓 = 25 ∙ 250 + 0,915 ∙ 960 ∙ 30 = 32590 mm
2 (3.31) 

𝜎𝑐𝑟,𝑠𝑙 =
𝜋2𝐸𝐼𝑠𝑙,1
𝐴𝑠𝑙,1𝑎

2
=
𝜋2 ∙ 210000 ∙ 1,3558 ∙ 108

35050 ∙ 21602
= 1718 MPa (3.32) 

𝜎𝑐𝑟,𝑐 = 𝜎𝑐𝑟,𝑠𝑙 ∙
𝑏𝑐
𝑏𝑠𝑙,1

     →      
𝑏𝑐
𝑏𝑠𝑙,1

= 1 (tensão constante)      →      𝜎𝑐𝑟,𝑐 = 𝜎𝑐𝑟,𝑠𝑙 = 1718 MPa (3.33) 

 
O valor da tensão crítica associado à encurvadura do tipo coluna aproxima-se bastante do valor 

obtido para a encurvadura tipo placa. Esta aproximação deve-se às dimensões do painel,  

verificando-se que o comprimento da placa reforçada é muito inferior à sua largura (𝑎 ≪ 𝑏). 

De forma análoga a uma laje, sabe-se que a distribuição das tensões está intrinsecamente 

relacionada com a rigidez em cada direção. Tratando-se de uma placa reforçada na direcção mais 

curta, os esforços distribuem-se maioritariamente nessa direção, ou seja, longitudinalmente, 

passando o seu comportamento a aproximar-se muito do comportamento de uma coluna. 

No modo de encurvadura global obtido no EBPlate (Figura 3.4) observa-se que esta em muito se 

assemelha à deformada de uma coluna simplesmente apoiada dado que as condições de apoio nos 

bordos longitudinais da placa têm muito pouca influência no comportamento da zona de meio da 

placa. Assim sendo é expectável que o comportamento da placa se aproxime muito ao 

comportamento de uma coluna nessa zona. 
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Regressando ao cálculo da encurvadura tipo coluna, determinou-se o fator de correção e a esbelteza 

normalizada. 

𝛽𝐴,𝑐 =
𝐴𝑠𝑙,1,𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑠𝑙,1
= 0,9298 (3.34) 

𝜆̅𝑐 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑐
= 0,499 (3.35) 

 
De seguida determinou-se o coeficiente de redução equivalente 𝛼𝑒 e por último foi calculado o fator 

de redução 𝜒𝑐. 

𝛼𝑒 = 𝛼 +
0,09

𝑖/𝑒
     →      

{
 
 

 
 
𝛼 = 0,49 (𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐)      para uma coluna com reforços abertos

𝑖 = √
𝐼𝑠𝑙,1
𝐴𝑠𝑙,1

= 62,2 mm

𝑒 = 𝑚𝑎𝑥{𝑒1; 𝑒2} = 115,04 mm

     

→     𝛼𝑒 = 0,656 

(3.36) 

𝜆̅𝑐 = 0,499

𝛼𝑒 = 0,656
|    →    𝛷 = 0,5 [1 + 𝛼𝑒(𝜆̅𝑐 − 0,2) + 𝜆̅𝑐

2
] = 0,7226 (3.37) 

𝜒𝑐 =
1

𝛷 + √𝛷 2 − 𝜆̅𝑐
2

= 0,803 
(3.38) 

 

Interação entre os Modos de Encurvadura de Placa e de Coluna 

Considerando os valores da tensão crítica para a placa e para a coluna, determinou-se o coeficiente 

de interação da placa 𝜉 através da equação 3.34, apresentada no EC 3-1-5 para este fenómeno em 

placas reforçadas planas [25, 26]: 

 
Aplicando a equação 3.35 obtém-se a interação entre os dois modos de encurvadura através do 

coeficiente de redução da encurvadura tipo placa 𝜌, o coeficiente de redução da encurvadura tipo 

coluna 𝜒𝑐 e o coeficiente de interação 𝜉, obtendo-se o coeficiente de redução global 𝜌𝑐  [25, 26]: 

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉) + 𝜒𝑐 = 0,812 (3.40) 

 
Na Figura 3.5 encontra-se a curva de interação, onde se pode analisar onde se insere o 

comportamento do painel plano com reforços abertos. 

𝜉 =
𝜎𝑐𝑟,𝑝

𝜎𝑐𝑟,𝑐
− 1 =

1760

1718
− 1 = 0,024 (3.39) 
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Figura 3.5 – Curva de interação do painel plano com reforços abertos 

 

Observando a Figura 3.5 verifica-se que a secção apresenta uma redução bastante significativa, na 

ordem dos 18,8%, apresentando um comportamento bastante próximo da encurvadura do tipo coluna. 

Por fim, aplicando a equação 3.36 obtém-se a redução total a aplicar à zona interior da secção da 

placa comprida (resultando da combinação da redução local de placa com a redução global da placa 

reforçada): 

𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝜌𝑐 = 0,915 ∙ 0,812 =  0,743 (3.41) 

 
Devido à encurvadura local e global constata-se que a secção bruta teve uma redução de 25,7% da 

sua área comprimida (abaixo da LN). Na Figura 3.6 apresenta-se a área efetiva em torno de um 

reforço com as reduções aplicadas. 

 

Figura 3.6 – Pormenor da redução aplicada num reforço aberto da secção de apoio do painel plano 

 

3.4 Tensões Instaladas na Secção Efetiva 

Tendo em conta as reduções que resultaram da secção anterior, foram redesenhadas as secções de 

apoio para o Modelo 0 e para o Modelo 1, 2 e 3, sendo que estes últimos são iguais. 

Na Figura 3.7 apresentam-se as secções efetivas resultantes do cálculo na secção do apoio para o 

Modelo 0 e para os restantes. 

 

 

Figura 3.7 – Secção de apoio efetiva do Modelo 0 e Modelo 1/2/3 do painel plano com reforços abertos 

Encurvadura
Tipo Coluna

Encurvadura
Tipo PlacaInteração

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉)+ 𝜒𝑐  

𝜉 = 0 𝜉 = 1 

𝜉 < 0 𝜉 > 1 0 < 𝜉 < 1 

𝜒𝑐 = 0,803 

𝜌 = 1,0 

 

𝜉 = 0,024 

𝝆𝒄 = 𝟎,𝟖𝟏𝟐 
 



34 

 

Na figura é possível observar a verde a secção de apoio efetiva da estrutura metálica, que inclui a 

armadura da laje nos Modelos 1, 2 e 3. A partir destas secções efetivas determinaram-se as 

correspondentes propriedades efetivas, presentes na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5 – Propriedades efetivas da secção de vão e de apoio de cada modelo  

considerando o painel plano com reforços abertos 

 

 

Utilizando as propriedades efetivas da secção de apoio e as distâncias à linha neutra calcularam-se 

as tensões instaladas nesta secção, resumidas na Tabela 3.6. 

 
Tabela 3.6 – Tensões calculadas para a secção de apoio B e D na linha média do painel considerando a 

secção efetiva do painel plano com reforços abertos  

 

Tensões Instaladas na Secção Efetiva [MPa] 

Combinação Tipo de Combinação B D 

Combinação 1 ELU Fundamental  -442 -474 

Combinação 2 ELS Característica -335 -356 

Combinação 3 ELS Frequente -302 -323 

Combinação 4 ELS Quase permanente -251 -266 

 

A Combinação 1, Combinação Fundamental (ELU), é novamente a mais condicionante, resultando 

numa compressão de 442 MPa na secção do apoio B e de 474 MPa na secção dos apoios centrais, 

não se verificando a segurança nesta última secção. Quando foi considerada a secção bruta 

verificou-se uma compressão instalada 376 MPa. Com a redução da secção à compressão na ordem 

dos 25,7%, o valor das tensões aumentou substancialmente. 

Propriedades 
Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1/2/3 

Vão Apoio Vão Vão Vão Apoio 

𝐴 [m
2
] 0,2123 0,3408 0,3546 0,4292 0,6677 0,3955 

𝐼3 [m
4
] 0,145 0,226 0,252 0,279 0,327 0,270 

𝐼2 [m
4
] 1,087 1,994 2,464 3,188 5,522 2,532 

𝑍laje [m] 1,240 1,092 0,792 0,676 0,479 0,959 

𝑍arm [m] 1,190 1,042 0,742 0,626 0,429 0,909 

𝑍sup [m] 0,970 0,802 0,522 0,406 0,209 0,669 

𝑍inf [m] 1,175 1,316 1,622 1,738 1,935 1,460 

𝑊laje [m
3
] 0,1170 0,2065 0,3176 0,4131 0,6825 0,2816 

𝑊arm [m
3
] 0,1219 0,2164 0,3389 0,4461 0,7620 0,2971 

𝑊sup [m
3
] 0,1495 0,2812 0,4817 0,6877 1,5626 0,4037 

𝑊inf [m
3
] 0,1234 0,1714 0,1551 0,1607 0,1691 0,1849 
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3.5 Âmbito de Aplicação da Formulação do Anexo A do EC 3-1-5 

O Anexo A limita a aplicação do cálculo da tensão crítica de uma placa reforçada a uma relação entre 

o comprimento e a largura do painel 𝛼 = 𝑎 𝑏⁄ ≥  0,5. Pressupõe-se que esta limitação tenha como 

objetivo a redução do erro entre o valor estimado pela expressão proposta e o valor real da tensão 

crítica de uma placa com vários reforços, evitando que este cálculo seja aplicado fora do âmbito para 

o qual a expressão foi calibrada. Assim sendo o método aqui descrito poderá não ser o mais 

adequado para o cálculo da placa em análise visto tratar-se de uma placa muito curta. 

Para avaliar a sensibilidade dos resultados fez-se uma breve análise recorrendo ao EBPlate, na qual 

se variou o comprimento 𝑎 da placa reforçada plana e se manteve a largura 𝑏 = 5660 mm de modo a 

compreender o desvio dos resultados obtidos em relação à expressão do EC 3-1-5. 

As relações entre a largura e o comprimento recomendadas pelo EBPlate pertencem ao intervalo 

[0,1; 10,0]. Recomenda-se igualmente que nenhuma das dimensões ultrapasse os 20000 mm, tendo 

sido estes parâmetros respeitados nas análises realizadas. Os resultados encontram-se resumidos 

na Tabela 3.7. 

 
Tabela 3.7 – Análise de sensibilidade dos resultados da formulação do Anexo A do EC 3-1-5 

 

a [mm] b [mm] α ≥ 0,5 σp 
EBPlate

 σp 
Anexo A

 Desvio 

17280 5660 3,05 78 72 6,8% 

15120 5660 2,67 76 72 5,3% 

12960 5660 2,29 81 75 7,2% 

10800 5660 1,91 95 87 9,1% 

8640 5660 1,53 129 115 10,6% 

6480 5660 1,14 210 185 11,6% 

4320 5660 0,76 450 395 12,1% 

3240 5660 0,57 789 692 12,3% 

2160 5660 0,38 1760 1543 12,3% 

1080 5660 0,19 6995 6143 12,2% 

566 5660 0,10 25385 22343 12,0% 

 

Analisando a tabela de resultados constata-se que na generalidade dos casos a expressão proposta 

no Anexo A subestima a tensão crítica da placa reforçada, aumentando os desvios com a redução do 

valor de 𝛼. Com α ≤ 1,53 os resultados já apresentam desvios superiores a 10%, constatando-se que 

o caso em estudo apresenta um desvio de resultados de 12,3%. Contudo, verifica-se que a fiabilidade 

dos resultados pouco depende da relação entre a largura e o comprimento da placa. Relativamente à 

limitação da aplicação do Anexo A do EC 3-1-5 com os resultados para o caso presente não se 

consegue tirar grandes conclusões, embora seja para placas longas, com 𝛼 > 2, que se observam os 

menores desvios. 
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3.6 Conclusões 

Começou por ser considerada a secção bruta, de onde se concluiu que o painel curvo apresentava 

uma compressão máxima de 376 MPa. Esta tensão foi obtida para a Combinação Fundamental e 

encontrava-se instalada na secção de apoio D, pelo que se verificou que esta seria a combinação e a 

secção condicionantes da estrutura. Esta análise permitiu compreender melhor o comportamento 

geral da estrutura e permitiu chegar ao valor limite inferior da tensão máxima da secção do tabuleiro, 

visto esta ter sido determinada sem realizar qualquer redução.  

Avaliou-se depois a resistência desta secção de acordo com o EC 3-1-5. Os reforços abertos são 

totalmente efetivos e obteve-se uma redução devido ao efeito de shear lag na secção dos apoios 

intermédios inferior a 0,5%, a qual foi desprezada devido à reduzida influência nos resultados.  

Partindo da hipótese de um painel plano equivalente calcularam-se as reduções da secção de acordo 

com a referida norma, chegando-se a uma redução local de 8,5% e a uma redução global de 18,8%. 

Posteriormente determinaram-se as propriedades da secção após a aplicação da redução e 

calcularam-se as tensões, de onde se concluiu que a secção em estudo não verifica a segurança 

através deste método. Com uma redução total de 25,7% da secção, o painel de aço apresenta neste 

caso uma compressão máxima de 474 MPa, superior à tensão de cedência do aço S460.  

Contudo, é discutível que a formulação proposta no EC 3-1-5 seja aplicável diretamente ao caso de 

placas curvas, e nomeadamente a hipótese muito conservadora de considerar a tensão crítica de 

uma placa plana. De facto, é conhecido que uma placa curva evidencia uma tensão crítica superior, o 

que pode ser tido em consideração na avaliação da sua segurança. Deste modo, nos capítulos 

seguintes reavalia-se a segurança deste tipo de painéis curvos considerando de forma explícita a 

curvatura e procura-se melhorar o seu funcionamento estrutural alterando a forma dos reforços 

longitudinais utilizados. 
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4 Avaliação da Resistência – Painel Curvo com Reforços 

Abertos 

Neste capítulo é avaliada a resistência da secção considerando a geometria curva do painel de aço 

reforçado no cálculo das tensões críticas de placa, procurando mostrar que existe uma maior 

capacidade resistente do que a obtida aplicando a metodologia de dimensionamento utilizada no 

Capítulo 3. Para a determinação das tensões críticas da placa recorreu-se a diferentes hipóteses. 

Em primeiro lugar é apresentada a secção avaliada, sendo de seguida explicado como se procedeu à 

modelação da secção no programa de EF. Depois são calculadas as reduções de acordo com o  

EC 3-1-5, e algumas propostas recentes relativamente ao cálculo das tensões críticas e das larguras 

efetivas. Por fim, são determinadas as tensões instaladas aplicando as reduções à secção no 

AutoCAD. Adicionalmente é realizada uma comparação das tensões críticas obtidas pelo EBPlate e o 

Abaqus, de modo aferir melhor os resultados utilizados. 

 

4.1 Modelo para Cálculo das Tensões Críticas dos Modos de Placa 

e de Coluna 

As secções que se pretende avaliar a resistência são as dos apoios, tendo em conta a estabilidade 

da parte do painel curvo abaixo da LN que se encontra submetida à compressão. A Figura 4.1 

apresenta o modelo da secção considerada nesta análise. 

 
Figura 4.1 – Modelo até à LN da secção transversal do painel curvo com reforços abertos 

 

Na figura é possível observar a geometria curva da secção. O painel apresenta uma largura total de 

5660 mm, em que a secção central de 4000 mm é curva, apresentando um raio de curvatura de 

2500 mm. Nas extremidades encontram-se secções de painel planas com uma largura de 830 mm.  

A secção tem 5 reforços abertos de 250 × 25 mm espaçados de 22°, o equivalente a um arco de 

960 mm. Longitudinalmente a secção tem um desenvolvimento de 2160 mm, que corresponde ao 

espaçamento entre diafragmas. 

O programa de EF utilizado para obter as tensões críticas do painel curvo foi o Abaqus [25]. Várias 

iterações de modelos foram criadas com o objetivo de obter um modelo com uma discretização que 

produza resultados satisfatórios. 
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4.1.1 Modelação recorrendo à linguagem de programação Python 

A modelação desta geometria no Abaqus foi complexa e por isso recorreu-se à linguagem de 

programação Python, que permitiu programar uma série de comandos do próprio Abaqus. O uso do 

código Python não é obrigatório para a modelação no Abaqus. Contudo, para que os reforços 

funcionassem em conjunto com o painel, o programa necessitava que as coordenadas do painel e 

dos reforços fossem exatas nos pontos comuns, pois de outro modo o programa assumiria que estes 

não estariam ligados. Este tipo de precisão não foi possível obter modelando diretamente no Abaqus 

uma vez que a curvatura e os ângulos envolvidos no problema geométrico conduz sempre a 

aproximações de dimensões na discretização do modelo. 

4.1.2 Geometria 

No processo de modelação definiu-se a geometria atendendo às dimensões presentes na Figura 4.1, 

o material (aço) e posteriormente criaram-se as secções de painel e de reforços, obtendo o resultado 

presente na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Modelação da geometria e de secções do painel curvo com reforços abertos no Abaqus [25] 

 

4.1.3 Tipo de Análise 

De seguida foi criada uma instância e um step no código, sendo que neste último definiu-se o tipo de 

análise a realizar. Como se trata de um problema de estabilidade, o tipo de análise adotado foi o 

Buckle. Neste passo podem ser definidos o número de modos que se pretende que o programa 

obtenha. Na Figura 4.3 encontra-se a janela de edição do step no Abaqus. 

 

Figura 4.3 – Janela de edição para definição dos parâmetros de análise de estabilidade no Abaqus [25] 
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4.1.4 Condições de Fronteira 

Um aspeto importante consiste em avaliar a influência de diferentes condições de apoio na 

modelação do painel e diferentes constraints (bordos rígidos com deslocamento igual ao longo do 

bordo), com objetivo de obter um modelo mais realista. De forma a compreender como estas 

condições de fronteira afetam os resultados, nesta secção realiza-se uma comparação de resultados 

e são analisadas várias opções de modelação.  

Na primeira abordagem, de onde resultou a versão 1 do modelo, começou-se por admitir os bordos 

laterais – de extremidade transversal – como fixos. Nos bordos de continuidade longitudinal, onde se 

encontram os diafragmas, travaram-se os deslocamentos verticais e os horizontais na direção 

transversal, deixando os reforços e o painel livres na direção longitudinal. 

Analisando o comportamento dos bordos longitudinais verificou-se ainda necessário modelar estes 

bordos como rígidos através da utilização de constraints, tentando aproximar o comportamento do 

modelo à realidade. Assim, devido à presença do diafragma, os bordos de extremidade longitudinais 

movem-se em conjunto. Através da utilização de relações de dependência, os constraints forçam os 

bordos a deslocarem-se todos de forma igual relativamente a um ponto de referência criado para 

esse efeito. 

Contudo, após várias análises realizadas no Abaqus verificou-se que este modelo era bastante rígido, 

resultando na existência de muitos modos de encurvadura locais dos reforços antes de se chegar ao 

primeiro modo de encurvadura global do painel.  

Posteriormente, com o intuito de melhorar o comportamento da placa reforçada nos bordos de 

contacto com os diafragmas, foi criada a versão 2 do modelo, onde se retiraram as constraints dos 

bordos de continuidade dos reforços na direção longitudinal. O resultado foi a redução da rigidez do 

painel e da quantidade de modos locais dos reforços antes do primeiro modo de encurvadura global. 

Esta alteração deveu-se ao facto de a ligação reforços-diafragma não impedir efetivamente os 

deslocamentos longitudinais, nem evitar a distorção dos reforços nesta zona, efeito que tem um 

grande impacto nos resultados obtidos através do modelo no Abaqus. 

Após várias análises constatou-se que, encontrando-se os bordos laterais transversais fixos (i.e. com 

deslocamentos nulos), estes obrigavam também os bordos de continuidade longitudinal a manterem a 

sua posição, devido à existência de constraints nestes bordos de continuidade. Assim, procedeu-se a 

outra iteração do modelo. 

Nesta versão 3 libertaram-se os deslocamentos longitudinais dos bordos laterais transversais e 

aplicou-se um único apoio longitudinal no centro do painel curvo com o propósito de evitar problemas 

na instabilidade numérica. Assim, todos os bordos passaram a ser considerados apoiados apenas 

verticalmente e na direção horizontal transversal. Ao analisar o limite da secção ao nível da LN 

constata-se que os bordos de extremidade da secção do painel curvo se comportam entre o fixo e o 

deslizante, situações representadas na Figura 4.4. 
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(a) (b) 

Figura 4.4 – Comparação de modelos de apoio no plano da placa: (a) apoios fixos; (b) apoios deslizantes 

 

Entre as duas opções, o modelo mais correto será o que apresentar os apoios mais compatíveis com 

o que o resto da estrutura do tabuleiro confere ao bordo do painel. O apoio será mais próximo de ser 

deslizante se não existir nenhuma continuidade do painel que restrinja o bordo de extremidade ao 

nível da LN de se deslocar no seu plano. Contudo, ao analisar a secção observa-se que esta consiste 

numa secção fechada, funcionando a laje como travamento superior do painel curvo, como se 

apresenta na Figura 4.5, podendo argumentar-se que este efeito é suficiente para assumir os bordos 

como fixos. No entanto, não sendo certo que este efeito seja suficiente para restrinjir totalmente os 

deslocamento no plano da placa, foram considerados apoios móveis. 

 

Figura 4.5 – Esquema do efeito de travamento que a laje introduz na secção do tabuleiro  

 

Assim, na versão 4 do modelo estabeleceram-se os bordos laterais como deslizantes, passando 

estes a ser apoiados apenas na direção normal ao painel – direção fora do plano – conforme a  

Figura 4.4 (b), e livres nas duas direções tangenciais ao painel – direção no plano. O centro do painel 

curvo foi igualmente apoiado na direção longitudinal a fim de travar o deslocamento da estrutura 

nesta direção, equilibrando o modelo longitudinalmente. De forma a ser possível criar estas 

libertações dos bordos na continuidade do painel tiveram de ser adotadas coordenadas cilíndricas. 

Com esta alteração às condições de apoio verificou-se novamente necessário considerar os bordos 

laterais transversais como rígidos, tirando partido do efeito placa estabilizador que o painel acima da 

LN confere devido estar solicitado à tração. Na Figura 4.6 encontram-se representadas de forma 

esquemática as constraints finais consideradas na versão 4 do modelo no Abaqus. Ao longo deste 

processo foram sendo analisados os vários modelos e os respetivos resultados, encontrando-se 

estes resumidos na Tabela 4.1. Nesta tabela apresentam-se as tensões críticas para as diferentes 

soluções de painel curvo estudadas: Painel Curvo com Reforços Abertos, Painel Curvo com Reforços 

Fechados contínuos e um Painel Curvo com Reforços Fechados descontínuos, sendo que estes dois 

últimos apenas serão introduzidos no Capítulo 5. 



41 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.6 – Modelação de constraints no Abaqus: (a) Representação das constraints no Abaqus;  
(b) Janela de edição de uma equação espacial de uma constraint de um bordo no Abaqus [25] 

 

Tabela 4.1 – Tensões críticas do primeiro modo de encurvadura de cada versão do modelo no Abaqus 

 

Painel Curvo 

Tipo de reforços: 
Reforços 
Abertos 

Reforços Fechados 
contínuos 

Reforços Fechados 
descontínuos 

Modelo 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 

v1 Curto 6888 – – 

v2 
Curto 5717 5897 – 

Longo 4843 5598 5852 

v3 
Curto 3782 4223 4031 

Longo 3625 4613 4200 

v4 
Curto 3788 4104 3900 

Longo 3661 4576 4150 

 

Analisando os resultados verifica-se claramente que com as alterações que foram sendo introduzidas 

no modelo os valores das tensões críticas foram reduzindo, sendo que da primeira para a última 

versão do painel curvo com reforços abertos, a tensão crítica passou quase para metade. 

 
No modelo do painel curvo com reforços abertos obtiveram-se sempre tensões críticas inferiores 

quando a secção do painel foi prolongada até à LN (modelo longo). No caso dos painéis curvos com 

reforços fechados verificou-se o oposto. Quando o painel foi prolongado até à LN as tensões críticas 

obtidas foram superiores na v3 e v4, sendo este aumento mais representativo no caso dos reforços 

fechados contínuos. 

Deste modo coloca-se a questão de saber até onde se deve modelar o painel no modelo do Abaqus: 

a) se deve ser modelada até à LN ou b) se deve ser modelada apenas a secção curva do painel. 

Estas duas situações encontram-se retratadas na Figura 4.7. 
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(a) (b) 

Figura 4.7 – Modelos de secção transversal variantes: (a) Modelo até à Linha Neutra; 
(b) Modelo da parte curva da secção 

 

Considerando a versão 4, o modelo final das condições de fronteira, foi realizada uma comparação 

entre as duas hipóteses, sendo analisado o primeiro modo global do painel reforçado e a tensão 

crítica associada. Na Figura 4.8 encontram-se os resultados para cada variação da secção, sendo 

que na coluna da esquerda é apresentada a secção do painel até à LN, correspondente à situação 

presente na Figura 4.7 (a), e na coluna da direita é apresentada apenas a parte curva da secção, 

correspondendo à situação apresentada na Figura 4.7 (b). 

 

Painel Curvo Modelo secção até à LN 
Modelo da parte curva 

da secção 

Com Reforços Abertos 

  

Com Reforços 
Fechados contínuos 

  

Com Reforços 
Fechados descontínuos 

  

Figura 4.8 – Resultados da análise do Modelo da parte curva da secção e do modelo até à LN obtido pelo 
Abaqus [25] 

  

Ao analisar os modos do painel curvo com reforços abertos verifica-se que o modo é idêntico, 

independentemente do painel plano extra que o modelo até à LN apresenta. Verificou-se ainda que 

as tensões críticas dos dois modelos são muito próximas, com uma diferença de apenas 3%. 

𝜎𝑐𝑟 = 3661 MPa 
Modo 111 

𝜎𝑐𝑟 = 4576 MPa 
Modo 458 

𝜎𝑐𝑟 = 4150 MPa 
Modo 742 

𝜎𝑐𝑟 = 3788 MPa 
Modo 91 

𝜎𝑐𝑟 = 4104 MPa 
Modo 350 

𝜎𝑐𝑟 = 3900 MPa 
Modo 632 
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Para o painel curvo com reforços fechados contínuos obteve-se a maior discrepância, com o modelo 

da secção até à LN a atingir uma tensão crítica 11,5% superior ao modelo da parte curva da secção. 

Esta diferença é justificada pelo facto dos modelos apresentarem modos de encurvadura globais 

distintos. Na deformada do modelo até à LN verificaram-se maiores deslocamentos locais dos 

reforços extremos enquanto no modelo da parte curva da secção se observa menor deformação local 

dos reforços. 

No caso do painel curvo com reforços fechados descontínuos volta-se a observar a semelhança dos 

modos, embora simétricos, e uma tensão crítica com uma variação de 6%. 

Após esta análise, optou-se pelo modelo da secção da placa modelada até à LN visto considerar 

melhor o comportamento da placa de extremidade. Com efeito, o modelo final corresponde à versão 4 

das condições de apoio e com a placa modelada até à LN, conforme se apresenta na Figura 4.10. 

 

4.1.5 Carregamento 

Relativamente ao carregamento optou-se por uma abordagem simplificada, na qual foi considerada 

uma tensão unitária uniforme de 1 N/mm2 nos bordos de continuidade, incluindo os reforços. 

A adoção de um carregamento unitário uniforme ao longo dos bordos é conservadora uma vez que 

de facto a secção em flexão elástica pura tem uma distribuição de tensões linear triangular, com valor 

nulo na linha neutra (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Distribuição de tensões real e adotada no modelo de análise das cargas críticas 

 

Na Figura 4.10 pode observar-se simultaneamente o carregamento aplicado nos bordos de 

continuidade segundo a direção longitudinal e as condições de apoio da secção. 

 

 

Figura 4.10 – Modelação das condições de apoio e do carregamento no Abaqus [25] 
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4.1.6 Malha 

Para definição do modelo é igualmente necessário definir a malha. Com o intuito de obter um 

equilíbrio entre esforço computacional e um resultado fiável no programa de EF foi realizada uma 

análise de sensibilidade da malha. Para esta análise considerou-se o painel curvo com reforços 

abertos com as seguintes dimensões de malha quadrada: 0,30; 0,25; 0,20; 0,15; 0,10; 0,08; 0,05; 

0,04 e 0,02. Na Tabela 4.2 encontram-se as tensões críticas dos primeiros modos de encurvadura 

global para cada discretização. 

 
Tabela 4.2 – Resultados da análise de sensibilidade da malha do Painel Curvo com Reforços Abertos 

 

Painel Curvo com Reforços Abertos  

Tamanho da Malha 

[m] 

Modo de Encurvadura Global 

[ - ] 

σcr 

[MPa] 

0,30 44 3526 

0,25 48 3932 

0,20 60 3313 

0,15 74 3820 

0,10 95 3721 

0,08 98 3684 

0,05 111 3661 

0,04 116 3650 

0,03 116 3638 

0,02 116 3622 

 

Estes resultados dizem respeito a modos de encurvadura globais semelhantes para os vários 

tamanhos de malha. Analisando os resultados observa-se que para tamanhos de malha superiores 

existe uma dispersão de resultados, tornando-se estes mais uniformes para tamanhos mais 

reduzidos. No entanto, quanto mais reduzida a malha, mais longo foi o tempo de análise. No final 

adotou-se uma malha com 0,05 m, adotando-se um compromisso entre precisão e esforço 

computacional. 
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4.2 Análise de Encurvadura do Painel Curvo com Reforços Abertos 

4.2.1 Encurvadura Local  

No contexto da análise e dimensionamento de painéis curvos de aço, Martins na sua dissertação de 

doutoramento [2] propôs uma formulação para painéis curtos sem reforços. Tendo em conta este 

contributo, foi calculada a tensão crítica e a redução local para os subpainéis curvos entre reforços. 

Em primeiro lugar foi calculado o parâmetro de curvatura por: 

𝑍 =
𝑏𝑙𝑜𝑐

2

𝑅 ∙ 𝑡
= 12,29 (4.1) 

 

De seguida determinou-se a tensão crítica 𝜎𝑐𝑟, a esbelteza normalizada 𝜆̅ e a esbelteza inicial do 

painel 𝜆̅𝑝,0. O coeficiente 𝐶1 tomou o valor de 1,017 e o 𝐾𝑠 tomou o valor de 5,507 de acordo com a 

Tabela 1 e 2 da referência [21]. 

𝜎𝑐𝑟 = 𝐶1𝐾𝑠
𝜋2. 𝐸

12(1 − 𝜈2)
∙ (

𝑡

𝑏𝑙𝑜𝑐
)
2

= 1,017 ∙ 5,507 ∙
𝜋2 ∙ 210000

12(1 − 0,32)
∙ (
30

960
)
2

= 1037,8 𝑀𝑃𝑎 (4.2) 

𝜆̅ = √
𝑓𝑦
𝜎𝑐𝑟
⁄ = √460 1037,8⁄ = 0,666 (4.3) 

𝜆̅𝑝,0 = 0,5 + √0,085 − 0,055 𝜓 = 0,673 (4.4) 

𝜆̅𝑧,0 = 𝜑0 + 𝜑1 ∙ 𝜑2
𝑍    →  |

𝜑0 = 0,2
𝜑1 = 0,47
𝜑2 = 0,95
𝑍 = 12,29

   →   𝜆̅𝑧,0 = 0,452 (4.5) 

 

Para 𝜆̅𝑧,0 < 𝜆̅ < 𝜆̅𝑝,0 tem-se: 

𝜌 =
𝜆̅𝑝,0 − 𝜆̅ + 𝜌𝑧,0(𝜆̅ − 𝜆̅𝑧,0)

𝜆̅𝑝,0 − 𝜆̅𝑧,0
 (4.6) 

onde: 

𝜌𝑧,0 =
𝜆̅𝑝,0 − 0,055 ∙ 𝑎𝑧(3 + 𝜓)

𝑐𝑧 . 𝜆̅𝑝,0
2 + 𝑆𝑧 (4.7) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎çõ𝑒𝑠     →      |

𝑎𝑧 = 1,0
𝑐𝑧 = 1,265
𝑆𝑧 = 0,042

     →     𝜌𝑧,0 = 0,833  
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Por fim chegou-se à redução local da placa 𝜌𝑙𝑜𝑐 aplicando a equação 4.8. 

𝜌𝑙𝑜𝑐 =
𝜆̅𝑝,0 − 𝜆̅ + 𝜌𝑧,0(𝜆̅ − 𝜆̅𝑧,0)

𝜆̅𝑝,0 − 𝜆̅𝑧,0
= 0,838 (4.8) 

 

O valor de redução para o subpainel plano, obtido na secção 3.3.1, foi de 8,5%. Pela nova 

formulação, a redução para o painel curvo local foi de 16,2%, representando uma maior redução local, 

que se explica pela maior sensibilidade dos painéis curvos às imperfeições geométricas.  

Na Figura 4.11 encontra-se representada geometricamente a redução local aplicada à área de 

influência de um reforço. 

 

Figura 4.11 – Pormenor da redução local no modelo de painel curvo com reforços abertos 

 

4.2.2 Encurvadura Global 

Encurvadura do Tipo Placa 

Como descrito em 4.1, foi desenvolvido um modelo do painel curvo com reforços abertos no Abaqus 

[25]. A dificuldade inerente a este tipo de análises no Abaqus ou em qualquer outro programa de EF 

corresponde, no caso dos painéis curvos com reforços, à identificação clara do primeiro modo de 

instabilidade global a ocorrer, uma vez que muitos dos modos que resultam da análise são modos de 

instabilidade locais da placa e/ou dos reforços, sem interesse prático. 

Os modos globais são caraterizados pela encurvadura da placa em que os reforços são obrigados a 

deslocar-se em conjunto. No caso dos painéis curvos é necessário analisar numerosos modos locais 

antes de se chegar ao primeiro modo de encurvadura global. Assim, após correr este modelo no 

Abaqus e uma cuidada observação dos resultados identificou-se como primeiro modo de encurvadura 

global o 111º modo, com uma tensão crítica de 3661 MPa, conforme apresentado na Figura 4.12. 

Nesta figura observa-se um modo de encurvadura global puro, sendo o deslocamento vertical 

máximo na região central do painel, onde o reforço encurva em conformidade com o painel. 
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Figura 4.12 – 1º modo de encurvadura global do painel curvo com reforços abertos obtido pelo Abaqus 
[25] [25] 

 

Seguindo novamente o EC 3-1-5 calculou-se a área efetiva de reforço e subpainéis à compressão e a 

área bruta à compressão. Este último valor manteve-se comparativamente ao painel plano. 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓,𝑙𝑜𝑐 = 150722 mm
2 (4.9) 

𝐴𝑐 = 173750 mm2 (4.10) 

 
Depois atualizou-se o valor do parâmetro 𝛽𝐴,𝑐. 

𝛽𝐴,𝑐 = 0,868 (4.11) 

 

Por fim, determinou-se a esbelteza normalizada do painel 𝜆̅𝑝. 

𝜆̅𝑝 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑝
= 0,330 (4.12) 

 

Tratando-se de um elemento de compressão interno e sendo o valor 𝜆̅𝑝 < 0,673, o fator de redução 

toma o valor unitário, 𝜌𝑝 = 1,0. Com efeito, e à semelhança do painel plano, o painel curvo também 

não apresenta nenhuma redução relativamente à encurvadura do tipo placa. 

 

  

Modo 111 
𝜎𝑐𝑟 = 3661 𝑀𝑃𝑎 
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Encurvadura do Tipo Coluna 

No cálculo da redução associada à encurvadura do tipo coluna adotou-se a tensão crítica proveniente 

da carga crítica de Euler. Para tal são obtidas no AutoCAD as propriedades geométricas da secção 

correspondente à coluna, conforme se encontra na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Secção do reforço aberto correspondente ao modelo coluna 

 

Utilizando o comando “Region” no AutoCAD obteve-se uma área de 35047 mm2 e um momento de 

inércia segundo o eixo 𝑥 de 1,1995.108 mm4. A correspondente tensão crítica de Euler é dada por: 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑎2
= 53285 kN (4.13) 

𝜎𝑐𝑟,𝑐𝑜𝑙 =
𝑁𝑐𝑟
𝐴
= 1520 MPa (4.14) 

 

A esbelteza normalizada da coluna 𝜆̅𝑐 é obtida por: 

𝜆̅𝑐 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑐
= 0,512 (4.15) 

 
O fator de imperfeição 𝛼𝑒 depende da geometria do reforço e da sua excentricidade, sendo dado por: 

𝛼𝑒 = 𝛼 +
0,09

𝑖/𝑒
           (4.16) 

{
 
 

 
 
𝛼 = 0,49 (𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐 − reforço de seção aberta)

𝑖 = √
𝐼𝑠𝑙,1
𝐴𝑠𝑙,1

= 62,2 𝑚𝑚

𝑒 = 𝑚𝑎𝑥{𝑒1; 𝑒2} = 115,04 𝑚𝑚

     →     𝛼𝑒 = 0,656 (4.17) 

 
Por último foi calculado o coeficiente de redução da coluna 𝜒𝑐 por: 

𝜆̅𝑐 = 0,515

𝛼𝑒 = 0,656
|    →    𝛷 = 0,5 [1 + 𝛼𝑒(𝜆̅𝑐 − 0,2) + 𝜆̅𝑐

2
] = 0,7337 (4.18) 
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𝜒𝑐 =
1

𝛷 + √𝛷 2 − 𝜆̅𝑐
2

= 0,794 
(4.19) 

  

Interação entre Encurvadura do Tipo Placa e Coluna 

Partindo dos resultados obtidos nas análises de encurvadura procedeu-se à avaliação da interação 

de encurvadura do tipo placa e coluna, admitindo que a formulação proposta no EC 3-1-5 para placas 

reforçadas planas continua a ser válida para placas curvas: 

𝜉 =
𝜎𝑐𝑟,𝑝

𝜎𝑐𝑟,𝑐
− 1 =

3661

1503
− 1 = 1,41  , 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 (4.20) 

∴   𝜉 = 1,0  

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉) + 𝜒𝑐 = 1,0 − 𝜒𝑐 + 𝜒𝑐 = 1,0 (4.21) 

 
Quando comparado com o painel plano estudado na secção 3.2, o painel curvo apresenta uma 

tensão crítica de placa consideravelmente superior à tensão crítica de coluna. Este facto leva a que o 

comportamento do painel seja um comportamento mais próximo do tipo placa, conforme pode ser 

observado na Figura 4.14. 

 
Figura 4.14 – Curva de interação do painel curvo com reforços abertos 

 

Assim, a placa curva apresentou apenas a redução local, não sendo necessário aplicar nenhuma 

redução ao nível global. Na secção 3.3.2 obteve-se uma redução total de 25,7% para o painel plano. 

Nesta análise ao painel curvo chegou-se a uma redução total de 16,2%. Deste modo verifica-se que a 

consideração da curvatura é benéfica em termos da avaliação da resistência do painel de aço curvo 

reforçado. 

  

𝜉 > 1 

𝜒𝑐 = 0,794 

𝜌 = 1,0 

 

𝜉 = 1,41 

Encurvadura
Tipo Coluna

Encurvadura
Tipo PlacaInteração

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉)+ 𝜒𝑐  

𝜉 = 0 𝜉 = 1 

𝜉 < 0 0 < 𝜉 < 1 
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4.3 Tensões Instaladas na Secção Efetiva 

Por fim, para serem calculadas as tensões instaladas na secção efetiva, desenharam-se as secções 

efetivas no AutoCAD, podendo estas ser observadas a verde na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Secção de apoio efetiva do Modelo 0 e Modelo 1/2/3 do painel curvo com reforços abertos 

 

Como realizado anteriormente, foram retiradas as propriedades geométricas do AutoCAD e 

determinados os módulos de flexão, apresentando-se estas na Tabela 4.3. Apenas se encontram 

apresentadas as propriedades relativas às secções de apoio visto serem as que tiveram alteração. 

 
Tabela 4.3 – Propriedades geométricas da secção de vão e de apoio de cada modelo 

considerando a secção efetiva do painel curvo com reforços abertos 

 

Propriedades 
Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1/2/3 

Vão Apoio Vão Vão Vão Apoio 

𝐴 [m
2
] - 0,3627 - - - 0,4174 

𝐼3 [m
4
] - 0,242 - - - 0,292 

𝐼2 [m
4
] - 2,034 - - - 2,572 

𝑊laje [m
3
] - 0,2122 - - - 0,2891 

𝑊arm [m
3
] - 0,2219 - - - 0,3042 

𝑊sup [m
3
] - 0,2845 - - - 0,4058 

𝑊inf [m
3
] - 0,1913 - - - 0,2083 

 

Aplicando as combinações determinaram-se as tensões instaladas nas várias fibras das secções dos 

apoios de continuidade, encontrando-se os valores das tensões obtidas na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Tensões calculadas para a secção de apoio B e D na linha média do painel curvo 

considerando a secção efetiva do painel curvo com reforços abertos 

 

Tensões Instaladas na Secção Efetiva [MPa] 

Combinação Tipo de Combinação B D 

Combinação 1 ELU Fundamental -394 -422 

Combinação 2 ELS Característica -298 -318 

Combinação 3 ELS Frequente -269 -288 

Combinação 4 ELS Quase permanente -224 -237 

 

Analisando a situação mais condicionante constata-se que na secção D verifica-se a segurança para 

a Combinação Fundamental utilizando o aço S460, dado que são reduzidas as compressões máximas 

na fibra inferior de 474 MPa para 422 MPa, o que representa uma diminuição de 11% das tensões 

instaladas. 
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4.4 Comparação EBPlate e Abaqus 

Encontrando-se o EBPlate limitado à análise de painéis planos, nesta secção houve a necessidade 

de se recorrer a outro programa para determinar as tensões críticas do painel curvo, o Abaqus. 

Pretende-se aqui estabelecer uma ligação entre os resultados do EBPlate e do Abaqus, com o intuito 

de validar os seus resultados. 

O EBPlate analisa o painel utilizando um método semi-analítico, onde o painel plano com reforços é 

reduzido a colunas equivalentes e posteriormente aplicado o método de Ritz-Rayleigh. Já o Abaqus é 

um programa de EF, sendo puramente numérico a resolução do problema. 

Como se procura uma comparação direta entre o EBPlate e o Abaqus, apenas se consideraram 

painéis planos nesta comparação. Com efeito foram idealizados três modelos de placa: sem reforços, 

com reforços abertos e com reforços fechados. 

Os resultados destas análises encontram-se apresentados na Figura 4.16, podendo ser analisados 

tanto os primeiros modos de encurvadura global como as tensões críticas associadas. 

 

Painel Plano EBPlate [24] Abaqus [25] 

Sem Reforços 

  

Com Reforços 
Abertos 

  

Com Reforços 
Fechados 

  

Figura 4.16 – Tensões críticas globais e modos de encurvadura de um painel plano no EBPlate e Abaqus 

 

Observando os resultados verificam-se valores da tensão crítica muito semelhantes entre o EBPlate 

[24] e o Abaqus [25] para o painel plano sem reforços. Contudo, quando o painel plano é reforçado, 

resulta do EBPlate uma tensão crítica superior, sendo a tensão crítica obtida 34% superior à obtida 

através do Abaqus no caso dos reforços abertos, e 46% superior no caso dos reforços fechados. Esta 

diferença deve-se possivelmente à maior flexibilidade dos reforços dicretizados no Abaqus que a 

rigidez equivalente com que eles são considerados na formulação semi-analítica do EBPlate. 

𝜎𝑐𝑟 = 48 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1760 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 2077 MPa 𝜎𝑐𝑟 = 1425 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1310 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 48 MPa 
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4.5 Conclusões 

Da modelação em Abaqus concluiu-se que a utilização do código Python foi muito benéfica, 

permitindo a criação e edição de vários modelos de forma rápida, eficaz e segura. Quanto às 

condições de fronteira, após análise das diversas opções procurou-se modelar a situação próxima da 

realidade e que conduzia a tensões criticas mais baixas.  

Ao considerar a geometria curva do painel para o cálculo das tensões críticas chegaram-se a valores 

de compressão máxima inferiores aos anteriormente obtidos para o painel plano equivalente. As 

reduções totais calculadas para o painel curvo foram de 16,2%, resultando apenas da encurvadura 

local do painel curvo obtida pela formulação proposta em [2]. A análise de encurvadura da placa 

global não conduziu a nenhuma redução adicional. 

No apoio da secção D verificou-se uma compressão máxima de 422 MPa proveniente da Combinação 

Fundamental, em substituição da compressão de 474 MPa que tinha sido obtida admitindo o painel 

como plano. Com efeito, considerando a geometria curva para o cálculo das tensões críticas de placa 

obtiveram-se menores diminuições das propriedades efetivas em relação ao obtido para a secção 

bruta, passando a ser verificada a segurança da secção em aço S460. 
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5 Solução Variante com Reforços Fechados 

Neste capítulo é avaliada a resistência de uma solução variante com reforços fechados utilizando um 

modelo de placa curva para o cálculo da tensão crítica de placa. Esta análise tem como objetivo 

avaliar os benefícios de utilizar os reforços fechados num painel curvo. 

Em primeiro lugar é apresentada a conceção de uma solução variante e realizada uma comparação 

entre a solução de reforços abertos e a solução de reforços fechados. 

Na sequência é avaliada a resistência da solução variante, quantificando as mais-valias introduzidas 

por esta solução em termos de resistência. Por último é estudada a variação do espaçamento entre 

diafragmas como forma de otimizar a solução variante. 

 

5.1 Conceção da Solução 

Em análises anteriores verificou-se que, quando considerado o painel curvo para o cálculo das 

tensões críticas, apenas se obtiveram reduções de área devido aos modos de encurvadura locais. 

Logo, uma forma de diminuir estas reduções consiste em reduzir as larguras dos subpainéis. 

Em termos construtivos, a solução de reforços abertos demonstrou ter problemas em anteriores 

aplicações, como será discutido na secção 5.2.2. A solução com reforços fechados pretende 

igualmente melhorar este aspeto importante da implementação prática da solução. 

Uma forma simples e prática de reduzir a largura dos subpainéis e melhorar a execução consiste em 

utilizar reforços fechados. Em termos de construção crê-se que a utilização de reforços fechados será 

mais viável, nomeadamente na colocação dos diafragmas, conforme se discute na secção 5.2.2. 

Assim, nesta solução substituem-se os reforços abertos por fechados, permanecendo o painel com 

uma largura de 5660 mm, um raio de curvatura de 2500 mm e um desenvolvimento de 2160 mm. 

Os reforços mantiveram o mesmo posicionamento, sendo os eixos dos reforços fechados igualmente 

espaçados de 22°. Na Figura 5.1 apresenta-se a geometria pormenorizada do reforço adotado. 

 

Figura 5.1 – Pormenor do reforço fechado adotado na solução variante 

 

Pode observar-se na figura que se manteve a altura do reforço nos 250 mm, adotando uma 

espessura constante de 10 mm. A largura adotada para o topo foi de 100 mm e a largura na base foi o 

dobro, 200 mm. Na Figura 5.2 encontram-se as secções transversais do tabuleiro, com a placa 

reforçada proposta como solução variante, contemplando os reforços fechados. 
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Figura 5.2 – Proposta de solução variante do painel curvo com reforços fechados 

 

5.2 Análise Comparativa dos Reforços 

5.2.1 Análise da Classe do Reforço e da Rigidez 

Como referido na secção 3.2.2, do ponto de vista da eficiência estrutural, os reforços devem 

pertencer no máximo à classe 3 de modo a serem considerados totalmente efetivos, sendo que 

também não é vantajoso serem sobredimensionados para obter uma capacidade resistente plástica 

(i.e. por exemplo serem da classe 1 ou 2). Note-se que os reforços se encontram submetidos à 

compressão quase uniforme nas secções de apoio, sendo este caso condicionante para a sua 

classificação. A classe dos reforços é obtida de acordo com o EC 3-1-1. A classe do reforço aberto foi 

obtida de acordo com a seguinte condição: 

𝑐

𝑡
=
250

25
= 10 < 14휀 = 10,01                                    →    𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 3 (5.1) 

 
Para o reforço fechado foi calculada a classe para o banzo e para as almas separadamente. 

(
𝑐

𝑡
)
𝑏𝑎𝑛𝑧𝑜

=
100 − 2 ∙ 10/2

10
= 9,0 < 33휀 = 23,59  →    𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1 (5.2) 

(
𝑐

𝑡
)
𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠

=
255 − 10/2

10
= 25,0 < 38휀 = 27,16       →    𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 2 (5.3) 

 
Verifica-se assim que o reforço fechado pertence à classe 2 enquanto o aberto pertence à classe 3. 

Conclui-se assim que a secção do reforço fechado até poderia ser reduzida até atingir a classe 3, 

otimizando a sua espessura por exemplo para 8 mm, e utilizando deste modo menos material. 

De modo a analisar a rigidez de cada reforço foi calculada a inércia a partir dos desenhos do 

AutoCAD, de onde se retirou um momento de inércia de 3,255.107 mm4 para o reforço aberto e um 

momento de inércia de 3,968.107 mm4 para o reforço fechado. Verifica-se assim que o reforço 

fechado oferece uma maior rigidez à placa em dois pontos de contacto distanciados de 200 mm. 

 

5.2.2 Análise das Quantidades de Aço, Soldaduras e Execução 

As áreas das secções dos reforços foram quantificadas diretamente do AutoCAD, obtendo-se para os 

dois tipos de reforços resultados bastante semelhantes. Ainda assim, com uma área de 6100 mm2, 

o reforço fechado utiliza menos 2,4% de aço que o reforço aberto, com uma área de 6250 mm2. 
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A nível de comprimentos e espessuras dos cordões de soldadura de ângulo verifica-se que as duas 

soluções são semelhantes, como se pode observar na Figura 5.3. A vermelho encontram-se as 

soldaduras a realizar. 

 
Figura 5.3 – Pormenor construtivo das soldaduras de ligação dos reforços ao painel 

 

Nos reforços abertos seriam realizadas 2 soldaduras na base do reforço. No caso dos reforços 

fechados seriam igualmente realizadas 2 soldaduras pelo exterior, ficando cada uma das almas 

ligada por 1 soldadura. O que poderia eventualmente variar entre o tipo de solução poderia ser a 

espessura das soldaduras, mas não é muito natural que ocorra dado que a área dos reforços é 

sensivelmente a mesma nos dois casos. 

Relativamente à execução, a construção de painéis curvos com reforços abertos evidencia 

dificuldades no processo de posicionamento dos diafragmas. De facto, adotando os reforços abertos 

torna-se necessário deslizar o diafragma pela frente livre da secção até chegar à posição final devido 

ao tipo de encaixe que este tipo de solução apresenta, como é possível observar na Figura 5.4 (a). À 

partida este método é possível, contudo, existe uma dificuldade inerente de posicionar corretamente o 

diafragma devido ao atrito que os reforços vão causar ao longo deste movimento. 

Consequentemente, o deslizamento do diafragma para a sua posição final acarreta o risco de 

introdução de imperfeições iniciais e até danos ao nível dos reforços, e requer que os reforços planos 

não tenham imperfeições geométricas significativas de fabrico. 

Todavia, a implementação de reforços fechados já permite que estes sejam içados e simplesmente 

colocados diretamente na posição final, como pode ser verificado na Figura 5.4 (b). Devido à 

geometria dos reforços torna-se possível evitar danos e acelerar o processo de montagem. 

 

 
(a)  (b) 

Figura 5.4 – Pormenor construtivo do encaixe do diafragma na posição final:  
(a) Solução com reforços abertos; (b) solução com reforços fechados 

 

Para este encaixe ser exequível é preciso que a geometria do diafragma inclua aberturas superiores 

à secção do reforço fechado, algo que poderia ser posteriormente contornado, se necessário, através 

da soldadura de chapas para que o diafragma se ligasse convenientemente aos reforços. 
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5.3 Resistência do Painel Curvo com Reforços Fechados 

5.3.1 Encurvadura Local 

Para a análise da encurvadura local do painel recorreu-se novamente à formulação de [2], tal como 

realizado na secção 4.2.1, encontrando-se os resultados desta análise resumidos abaixo. 

𝑎 = 2160 mm  

     
→ 

  

𝑏 = 760 mm  𝜎𝑐𝑟,𝑙𝑜𝑐 = 1398 MPa  

𝑡 = 30 mm  𝜌𝑙𝑜𝑐 = 0,951  

𝑅 = 2500 mm   

 
Analisando os resultados verifica-se que a redução local passou de 16,2% para 4,9% apenas com a 

alteração da largura do subpainel de 960 mm para 760 mm. 

Na Figura 5.5 encontra-se a redução efetuada ao reforço fechado, onde se podem observar as 

dimensões associadas a este corte. 

 

Figura 5.5 – Pormenor da redução local do painel curvo com reforços fechados 

 

Observando a figura verifica-se que, comparativamente ao reforço aberto da Figura 4.11, esta 

solução apresenta reduções inferiores. 

 

5.3.2 Encurvadura Global 

Face aos dados apresentados e aos cálculos realizados anteriormente para o modelo curvo com 

reforços abertos certamente não se prevê qualquer redução devido à encurvadura global quando se 

utilizam reforços fechados com uma inércia a superior. Não obstante, o cálculo foi realizado na 

íntegra para o modelo curvo com reforços fechados. 

Encurvadura do Tipo Placa 

O modelo foi igualmente construído no Abaqus de modo a analisar a tensão crítica global do painel, 

na qual apenas foram alterados os reforços, conforme se pode verificar na Figura 5.6. Devido à maior 

rigidez que este modelo apresenta, a análise dos resultados foi mais complexa tornando-se mais 

difícil chegar à conclusão de qual o primeiro modo de encurvadura global. 
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Figura 5.6 – Modelação do painel curvo com reforços fechados (contínuos) no Abaqus [25] 

 

Após uma análise atenta considerou-se que para este modelo o primeiro modo global a ocorrer seria 

o 458º modo, encontrando-se este associado a uma tensão crítica de 4576 MPa. Na Figura 5.7 

encontra-se o primeiro modo de encurvadura global do painel curvo com reforços fechados. 

 

 

Figura 5.7 – 1º modo de encurvadura global do painel curvo com reforços fechados (contínuos)  
no Abaqus [25] 

 

O modo de encurvadura global é composto por uma semi-onda, apresentando deformações locais 

consideráveis nos reforços de extremidade na mesma ordem de grandeza que o centro do painel. 

Partindo para o cálculo da redução global, começou-se por calcular a área efetiva e a área bruta à 

compressão, seguido do parâmetro 𝛽𝐴,𝑐. 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓,𝑙𝑜𝑐 = 141147 mm
2 (5.4) 

𝐴𝑐 = 146750 mm2 (5.5) 

𝛽𝐴,𝑐 = 0,9618 (5.6) 

 
Com base neste resultado foi calculada a esbelteza e, por fim, a redução associada a este modo de 

encurvadura. 

𝜆̅𝑝 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑝
= 0,311 (5.7) 

𝜆̅𝑝 < 0,673 →  𝜌𝑝  = 1,0 (5.8) 

 
Como expectável não foi obtida qualquer redução relativamente à encurvadura global do tipo placa. 

Modo 458 
𝜎𝑐𝑟 = 4576 𝑀𝑃𝑎 
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Encurvadura do Tipo Coluna 

O mesmo procedimento foi realizado para o cálculo do coeficiente de redução associado à 

encurvadura do tipo coluna. A secção de influência da placa com o reforço foi desenhada no 

AutoCAD como apresentado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Secção do reforço fechado correspondente ao modelo coluna 

 

Do desenho no AutoCAD verificou-se que a secção apresentava uma área de 34695 mm2 e um 

momento de inércia segundo o eixo 𝑥 de 1,5655.108 mm4. Através da fórmula de Euler calculou-se a 

carga crítica e a tensão crítica de coluna. 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑎2
= 69545 kN     →      𝜎𝑐𝑟,𝑐 =

𝑁𝑐𝑟
𝐴
= 2004 MPa (5.9) 

 
Depois determinou-se a esbelteza normalizada da coluna, da qual resultou o fator de redução. 

𝜆̅𝑐 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑐
= 0,470 (5.10) 

𝜒𝑐 =
1

𝛷 + √𝛷 2 − 𝜆̅𝑐
2

= 0,859 
(5.11) 

 

Interação entre Encurvadura do Tipo Placa e Coluna 

Por último, calculou-se a interação entre os modos de encurvadura de placa e coluna utilizando os 

fatores de redução propostos no EC 3-1-5 para placas planas e as tensões críticas determinadas. 

𝜉 =
𝜎𝑐𝑟,𝑝

𝜎𝑐𝑟,𝑐
− 1 =

4576

2004
− 1 = 1,28  , 0 ≤ 𝜉 ≤ 1      (5.12) 

∴      𝜉 = 1,0  

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉) + 𝜒𝑐 = 1,0 (5.13) 

 
Tal como anteriormente, desta análise não resultou qualquer redução a nível global da secção do 

painel curvo com reforços fechados. Na Figura 5.9 apresenta-se a curva de interação resultante desta 

análise. 
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Figura 5.9 – Curva de interação do painel curvo com reforços fechados 

 

À semelhança da solução com reforços abertos, o painel curvo com reforços fechados apresenta um 

comportamento do tipo placa. Novamente, a existência e consideração da curvatura conduz a que o 

painel não tenha reduções resultantes da encurvadura global de placa. 

Quando se considerou o painel plano equivalente obteve-se uma redução total de 25,7%, que foi 

posteriormente reduzida para 16,2% quando considerado o painel curvo com reforços abertos. Agora, 

com a introdução dos reforços fechados observa-se apenas a redução local de 4,9%, uma melhoria 

significativa comparativamente com os dois modelos anteriores. 

 

5.3.3 Tensões Instaladas na Secção Efetiva 

Para a redução obtida desenharam-se novamente as secções efetivas no AutoCAD, como se pode 

observar na Figura 5.10, e obtiveram-se as propriedades geométricas das secções na Tabela 5.1. 

 

 

Figura 5.10 – Secção de apoio efetiva do Modelo 0 e Modelo 1/2/3 do painel curvo com reforços fechados 

 

𝜉 > 1 

𝜒𝑐 = 0,859 

𝜌 = 1,0 

 

𝜉 = 1,28 

Encurvadura
Tipo Coluna

Encurvadura
Tipo PlacaInteração

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉)+ 𝜒𝑐  

𝜉 = 0 𝜉 = 1 

𝜉 < 0 0 < 𝜉 < 1 
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Tabela 5.1 – Propriedades e módulos de flexão da secção de apoio de cada modelo considerando a 
secção efetiva do painel curvo com reforços fechados 

 

Propriedades 
Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1/2/3 

Vão Apoio Vão Vão Vão Apoio 

𝐴 [m
2
] - 0,3803 - - - 0,4350 

𝐼3 [m
4
] - 0,253 - - - 0,306 

𝐼2 [m
4
] - 2,074 - - - 2,613 

𝑊laje [m
3
] - 0,2159 - - - 0,2939 

𝑊arm [m
3
] - 0,2255 - - - 0,3087 

𝑊sup [m
3
] - 0,2867 - - - 0,4072 

𝑊inf [m
3
] - 0,2053 - - - 0,2241 

 

Por último, chegaram-se às tensões instaladas da Tabela 5.2, nas secções de apoio B e D. 

 
Tabela 5.2 – Tensões calculadas para a secção de apoio B e D na linha média do painel curvo 

considerando a secção efetiva do painel curvo com reforços fechados  

 

Tensões Instaladas na Secção Efetiva [MPa] 

Combinação Tipo de Combinação B D 

Combinação 1 ELU Fundamental -367 -393 

Combinação 2 ELS Característica -278 -296 

Combinação 3 ELS Frequente -250 -268 

Combinação 4 ELS Quase permanente -208 -221 

 

Observa-se assim que com esta solução variante se reduziram as tensões para menos de 400 MPa, 

não só verificando a segurança como ainda deixando a secção folgada. 

No painel plano obteve-se uma compressão máxima de 474 MPa na secção D devido à Combinação 

Fundamental, tendo este valor reduzido para 422 MPa quando considerado o painel curvo com 

reforços abertos. Com o painel curvo com reforços fechados obteve-se uma compressão máxima de 

393 MPa, representando uma redução de 17% relativamente às tensões verificadas no painel plano e 

uma redução de 6,9% relativamente às tensões verificadas no painel curvo com reforços abertos. 

 

5.4 Consideração da Retificação Recente do EC 3-1-5 

Uma retificação do EC 3-1-5 indica que na realização de uma avaliação de cargas críticas de um 

painel reforçado com reforço fechado, estes devem ser considerados abertos para eliminar a sua 

rigidez de torção, dado que as fórmulas de dimensionamento dos painéis reforçados foram calibradas 

para os reforços abertos. Deste modo introduziu-se uma abertura centrada, conforme a Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Pormenor do reforço fechado com descontinuidade 

 

Um novo modelo foi assim criado no Abaqus, onde foi introduzida uma descontinuidade nos reforços, 

conforme se pode observar na Figura 5.11. Na Figura 5.12 pode-se observar o modelo Abaqus com 

as condições de apoio e o carregamento consideradas. 

A retificação apenas influencia a análise de encurvadura do tipo placa, mantendo-se o restante 

inalterado para o painel curvo com reforços abertos. Após uma análise dos resultados do Abaqus 

concluiu-se que o primeiro modo global a ocorrer foi o modo 742, com uma tensão crítica de 

4150 MPa. Na Figura 5.13 pode ser observado este modo de encurvadura. 

 

  

Figura 5.12 – Modelação das condições de apoio e do carregamento do  
painel curvo com reforços fechados (descontínuos) no Abaqus [25] 

 

 

Figura 5.13 – 1º modo de instabilidade global do painel curvo com reforços fechados  
(descontínuos) no Abaqus [25] 
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Para os reforços fechados contínuos obteve-se uma tensão crítica global de 4576 MPa. Neste caso, 

sem a rigidez de torção dos reforços fechados verificou-se que o primeiro modo se encontra 

associado a uma tensão crítica de 4150 MPa, resultando numa diminuição sensível da tensão crítica 

de placa. Na Figura 5.14 apresenta-se a curva de interação do painel. Contudo, verifica-se que se 

mantém apenas a redução local, à semelhança do modelo do painel curvo com reforços fechados 

contínuos, não se registando qualquer alteração em termos da secção efetiva. 

 
Figura 5.14 – Curva de interação do painel curvo com reforços fechados (descontínuos) 

 

Assim, as reduções a aplicar ao painel curvo com reforços fechados sem rigidez de torção são iguais 

às já aplicadas na secção 5.3.3 para o cálculo das tensões do painel. Como tal, a secção efetiva é a 

da Figura 5.10, com as propriedades da Tabela 5.1, e com as tensões da Tabela 5.2. Conclui-se 

assim que este modelo apresenta também uma tensão de compressão máxima de 393 MPa. 

 

5.5 Aumento do Espaçamento entre Diafragmas 

Das análises anteriores ao painel curvo não resultaram reduções devido à encurvadural global. 

Assim, a solução pode ser otimizada de modo a reduzir quantidades de material utilizado, mantendo 

a eficiência da secção. Na secção 5.2.1 chegou-se à conclusão que os reforços fechados pertenciam 

à classe 2, sendo possível reduzir a sua espessura de modo a passar à classe 3, reduzindo a 

quantidade de aço. Outra solução possível corresponde à redução do número de reforços 

longitudinais. No entanto, esta alteração conduz ao aumento da largura do painel local que, como já 

se observou em análises de encurvadura local, se traduz num aumento da redução local. 

Uma outra possibilidade será a redução da espessura do painel curvo. Contudo, e à semelhança da 

proposta anterior, desta solução resultaria uma secção mais esbelta, aumentando a redução local.  

Uma última alternativa será reduzir do número de diafragmas, aumentando o seu espaçamento. 

O caso de estudo adotado inclui um número elevado de diafragmas, espaçados de 2,16 m, pelo que 

esta alteração é a que apresenta uma maior prespetiva de impacto económico e de possibilidade de 

otimização estrutural. Esta será assim a alternativa analisada. Para comparação do comportamento 

estrutural inclui-se nesta análise não só a avaliação do painel curvo como também do painel plano. 

𝜉 > 1 

𝜒𝑐 = 0,859 

𝜌 = 1,0 

 

𝜉 = 1,07 

Encurvadura
Tipo Coluna

Encurvadura
Tipo PlacaInteração

𝜌𝑐 = (𝜌 − 𝜒𝑐) 𝜉 (2 − 𝜉)+ 𝜒𝑐  

𝜉 = 0 𝜉 = 1 

𝜉 < 0 0 < 𝜉 < 1 
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5.5.1 Aumento do Espaçamento entre Diafragmas do Painel Plano 

Na análise ao aumento do espaçamento entre diafragmas do painel plano optou-se por recorrer ao 

EBPlate visto este ser mais rápido de modelar e obter resultados que o Abaqus. Na Tabela 5.3 

encontram-se os resultados obtidos pelo EBPlate para comprimentos de painel compreendidos entre 

os 2,16 m e os 30 m. O valor de 30 m é um comprimento muito acima do que será razoável na prática 

considerar entre reforços, mas que pretende avaliar apenas para um caso extremo de espaçamento 

muito grande entre diafragmas qual o comportamento do painel reforçado. A evolução dos valores 

das tensões críticas para o caso do painel plano é apresentada na Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 – Evolução das tensões críticas de placa e de coluna do painel plano  
em função do aumento do espaçamento entre diafragmas 

 

Tabela 5.3 – Análise da influência do espaçamento entre diafragmas no painel plano 
 com reforços abertos 

 

Painel Plano com Reforços Abertos 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝃 𝝆𝒄 𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝃 𝝆𝒄 

2,16 1760 1718 0,02 0,85 14 78 41 0,91 0,38 

4,32 450 430 0,05 0,56 15 77 36 1,16 0,38 

6,48 210 191 0,10 0,37 16 76 31 1,43 0,38 

8,64 129 107 0,20 0,30 17 77 28 1,78 0,38 

9 121 99 0,22 0,30 18 79 25 2,19 0,39 

10 104 80 0,30 0,30 19 82 22 2,69 0,40 

11 94 66 0,42 0,32 20 85 20 3,24 0,40 

12 86 56 0,54 0,34 25 83 13 5,47 0,40 

13 81 47 0,71 0,37 30 76 9 7,53 0,38 

 

Analisando os resultados da tabela e da figura observa-se que as tensões críticas de placa e de 

coluna diminuem substancialmente com o aumento do comprimento do painel, mantendo-se na 

mesma ordem de grandeza. Quando 𝑎 >  12 m observa-se a estabilização dos valores da tensão 

crítica de placa, continuando a tensão crítica de coluna a descer à razão de 1/4. A partir desse valor 

a placa reforçada funciona já sem influência do comprimento 𝑎. 
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Constata-se assim que, com o aumento do comprimento da placa, o coeficiente de interação 𝜉 tende 

a crescer, significando que o painel plano começa a ter um comportamento mais próximo de uma 

placa. De facto, quando se realizou a análise do painel plano com 𝑎 =  2,16 m na Secção 3.3 

verificou-se que na curva de interação o painel plano se apresentava bastante próximo do 

comportamento puro de coluna, com 𝜉 = 0,02. Com o aumento do espaçamento entre os diafragmas 

observa-se que o painel plano deixa de apresentar um comportamento do tipo coluna e passa a 

adotar um comportamento do tipo placa, deixando mesmo de existir interação placa-coluna quando 

𝑎 > 12 m. As reduções para a largura bruta do painel reforçado, traduzidas pelo coeficiente 𝜌𝑐, que 

para 𝑎 =  2,16 m apresenta um valor de 𝜌𝑐 = 0,85, decresce para um valor de 𝜌𝑐 =  0,30  quando se 

tem um espaçamento entre diafragmas de 𝑎 =  8,64 m, praticamente estabilizando neste valor para 

espaçamentos superiores entre diagragmas. 

5.5.2 Aumento do Espaçamento entre Diafragmas do Painel Curvo 

Considerando em alternativa a curvatura dos painéis na determinação das tensões críticas, 

realizaram-se novas análises no Abaqus para diversos comprimentos do painel. Nesta análise 

apenas se considerou o painel curvo com reforços abertos e o painel curvo com reforços fechados 

sem rigidez de torção (descontínuos), encontrando-se os resultados resumidos na Tabela 5.4 e 5.5. 

Tabela 5.4 – Análise da influência do espaçamento entre diafragmas  
no painel curvo com reforços abertos 

 

Painel Curvo com Reforços Abertos 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝃 𝝆𝒄 

2,16 3661 1520 1,41 1,00 

4,32 3079 380 7,10 1,00 

6,48 2143 169 11,69 1,00 

8,64 1663 95 16,50 1,00 

12 1273 49 24,84 1,00 

15 1247 32 38,55 1,00 

30 1209 8 152,36 1,00 

 

Tabela 5.5 – Análise da influência do espaçamento entre diafragmas  
no painel curvo com reforços fechados 

 

 Painel Curvo com Reforços Fechados 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝃 𝝆𝒄 

2,16 4150 2004 1,07 1,00 

4,32 3414 501 5,81 1,00 

6,48 1950 223 7,76 1,00 

8,64 1612 125 11,87 1,00 

12 1088 65 15,75 1,00 

15 1008 42 23,25 1,00 

30 1012 10 96,43 1,00 

 

Na Figura 5.16 encontra-se a evolução das tensões críticas das duas soluções do painel curvo. 
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Figura 5.16 – Evolução das tensões críticas de placa e de coluna do painel curvo com reforços abertos e 
com reforços fechados em função do aumento do espaçamento entre diafragmas 

 

Comparando diretamente com o painel plano, verifica-se que as tensões críticas de coluna 

apresentam a mesma evolução, dado serem todas obtidas através da carga crítica de Euler. Contudo, 

as tensões críticas de placa não apresentam um decréscimo tão acentuado, registando-se apenas 

uma queda de 16% ao passar de 𝑎 = 2,16 m para 𝑎 = 4,32 m, em contraste com os 68% obtidos para 

o plano. Avaliando a evolução das tensões críticas de placa do painel plano e do painel curvo revela- 

-se uma discrepância considerável entre resultados, estando esta associada à curvatura do painel. 

Os valores das tensões levam a que os valores de interação placa-coluna disparem com o aumento 

do espaçamento entre diafragmas. Se para 𝑎 = 2,16 m o painel curvo apresentava um valor de 𝜉 no 

intervalo [1,0;2,0], para comprimentos superiores não existe qualquer interação de acordo com a 

formulação do EC 3-1-5 dado que 𝜉 > 2. Deste modo, conclui-se que não ocorre interação 

placa-coluna no painel curvo, e também não se verifica qualquer redução global adicional, 

independentemente do tipo de reforços adotado, dado que a tensão crítica de placa é sempre 

elevada para o painel com a curvatura adoptada. 

Assim, prevalecem apenas os coeficientes de redução resultantes da encurvadura local dos 

subpainéis de 16,2% para os reforços abertos e 4,9% para os reforços fechados, dado que o 

espaçamento entre reforços se manteve inalterado. Na Figura 5.17 apresentam-se a evolução das 

reduções globais dos painéis planos e dos painéis curvos. 

 

Figura 5.17 – Evolução das reduções globais das secções do painel plano e do painel curvo  
em função do espaçamento entre diafragmas 
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Observando o gráfico verifica-se que não existem reduções globais nos painéis curvos, qualquer que 

seja a espaçamento entre diafragmas, o que também é significativo. Em contraste, no painel plano 

verifica-se um aumento substancial da redução global para painéis até aos 5 m, a partir do qual se 

verifica um patamar mínimo do coeficiente de redução, seguido de um ligeiro aumento e estabilização 

à medida que o painel plano deixa de ter um comportamento do tipo coluna e passa a adotar um 

comportamento do tipo placa. Este aumento da resistência dos painéis reforçados mais longos, e que 

resulta da formulação de interação proposta no EC 3-1-5, é difícil de explicar. 

Aplicando o método proposto no EC 3-1-5 para dimensionar os painéis curvos conclui-se que, 

independentemente do tipo de reforços, o painel curvo apenas apresenta reduções de largura devido 

à encurvadura local dos subpainéis, não se verificando qualquer redução global para o painel em 

estudo, provavelmente devido à sua elevada curvatura. Adicionalmente, o painel apresenta sempre 

um comportamento puro do tipo placa devido à grande diferença entre os valores das tensões críticas 

de placa e de coluna. 

Procurou-se assim identificar o limite para o qual o painel curvo também começa a apresentar 

reduções de largura devido à encurvadura global, i.e. quando é que se verifica 𝜌𝑐 < 1. Como referido 

na análise aos resultados presentes na Tabela 5.4, as tensões críticas de coluna diminuem a uma 

taxa superior às tensões críticas de placa, levando o valor de 𝜉 a aumentar consideravelmente com o 

aumento do espaçamento entre diafragmas. Portanto, o que se obtém quando se realiza a interação 

placa-coluna é um valor de 𝜉 sempre superior a 1, ficando a redução apenas dependente da análise 

da encurvadura de placa. Neste caso, a diminuição da tensão crítica resulta num aumento da 

esbelteza normalizada do painel, como se pode observar na seguinte equação: 

𝜆̅𝑝 = √
𝛽𝐴,𝑐 ∙ 𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟,𝑝
 (5.14) 

 
O fator de correção 𝛽𝐴,𝑐 depende da redução de encurvadura local, obtendo-se da seguinte forma: 

𝛽𝐴,𝑐 =
𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓,𝑙𝑜𝑐

𝐴𝑐
 (5.15) 

Como a secção transversal do tabuleiro se mantém inalterada, a área da secção submetida à 

compressão e as reduções locais são as mesmas. Assim, de acordo com o EC 3-1-5 o valor da 

tensão crítica de placa só orgina reduções resultantes da encurvadura global de placa se 𝜆̅𝑝 > 0,673, 

sendo neste caso aplicada a seguinte equação com  𝛹 = 1: 

𝜌𝑝  =
𝜆̅𝑝 − 0,055 (3 + 𝛹)

𝜆̅𝑝
2 < 1 , 𝑠𝑒    𝜆̅𝑝 > 0,673 (5.16) 

 
Resolvendo a equação 5.14 em ordem à tensão crítica de placa, obtiveram-se as tensões críticas 

mínimas para que não ocorram novas reduções nas secções. Deste cálculo resultou: 

 Reforços Abertos – 𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 880 MPa 

 Reforços Fechados – 𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 975 MPa 
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Comparando estes valores com resultados obtidos constata-se que ainda existe margem para 

aumentar o espaçamento entre diafragmas. Analisando novamente a Figura 5.16 observa-se a 

existência de um patamar mínimo para as tensões críticas de placa, permitindo afirmar devido a esta 

tendência que, no limite, estas tensões críticas mínimas podem nem ser alcançadas para painéis 

curvos com comprimentos superiores a 30 m. Esta constatação vem reforçar a ideia da especial 

importância que a curvatura do painel possui no valor da tensão crítica de encuvadura elástica, que 

praticamente não depende da distância entre diafragmas.  

Nesta análise considerou-se a secção da coluna correspondente à área de influência de um reforço, 

conforme é sugerido no EC 3-1-5, §4.5.3 (3). Embora esta aproximação seja aceitável num painel 

plano devido à sua geometria, no caso do painel curvo tal aproximação é discutivel. 

De facto, num painel plano cada reforço com a respetiva área de influência, apresenta as mesmas 

propriedades geométricas, i.e. a mesma inércia e área. Deste modo é possível considerar apenas 

uma secção para o cálculo da encurvadura do tipo coluna. 

Contudo, no caso do painel curvo este princípio já não se aplica, pois cada reforço tem uma distância 

diferente relativamente ao eixo do CG global do painel. Tendo cada reforço um contributo distinto não 

é claro que se possa considerar que a análise da estabilidade de um reforço com a sua largura de 

influência da placa seja representativa do comportamento como coluna de toda a secção curva da 

placa reforçada. Deste modo, pode argumentar-se que o mais correcto corresponde a avaliar o 

comportamento da coluna constituída pela secção completa da placa considerando a curvatura e 

todos os reforços. Na secção seguinte avalia-se o impacto desta hipótese. 

 

5.6 Influência da Curvatura no Modo de Encurvadura de Coluna 

Nesta secção propõe-se analisar novamente a encurvadura global da secção do painel curvo de 

modo a compreender de que forma a consideração da totalidade da inércia do painel curvo para o 

cálculo da tensão crítica de coluna fator influencia a interação placa-coluna e as reduções de largura 

global da placa curva. 

Note-se que nesta nova análise os resultados do modo de encurvadura do tipo placa se mantêm 

inalterados, sendo que apenas a encurvadura do tipo coluna e a interação placa-coluna têm 

alterações. Com efeito, na Tabela 5.6 e na Tabela 5.7 encontram-se os resultados da análise do 

aumento do espaçamento entre diafragmas, considerando a nova secção para o cálculo de 𝜎𝑐𝑟,𝑐. 

Observando os resultados verifica-se que as tensões críticas de coluna aumentaram 

consideravelmente. Sendo a inércia da secção muito superior à de apenas um reforço, a tensão 

crítica de Euler é substancialmente superior. Na Figura 5.18 podem ser analisados os resultados das 

tensões críticas de placa e de coluna para os dois tipos de reforços. 
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Tabela 5.6 – Análise da influência do espaçamento entre diafragmas no painel curvo  

com reforços abertos considerando a inércia do painel curvo para o cálculo de 𝝈𝒄𝒓,𝒄 

 

Painel Curvo com Reforços Abertos 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝆𝒑 𝝌𝒄 𝝃 𝝆𝒄 

1 5651 145679 1,0 1,00 0,00 1,00 

2,16 3661 31224 1,0 1,00 0,00 1,00 

4,32 3079 7806 1,0 0,98 0,00 0,98 

6,48 2143 3469 1,0 0,91 0,00 0,91 

8,64 1663 1952 1,0 0,83 0,00 0,83 

9 1288 1799 1,0 0,82 0,00 0,82 

10 1286 1457 1,0 0,79 0,00 0,79 

11 1275 1204 1,0 0,75 0,06 0,78 

11,5 1274 1102 1,0 0,74 0,16 0,81 

12 1273 1012 1,0 0,72 0,26 0,85 

13 1265 862 1,0 0,68 0,47 0,91 

14 1257 743 1,0 0,65 0,69 0,97 

15 1247 647 1,0 0,62 0,93 1,00 

20 1228 364 1,0 0,47 1,00 1,00 

30 1209 162 1,0 0,27 1,00 1,00 

 
 

Tabela 5.7 – Análise da influência do espaçamento entre diafragmas no painel curvo  

com reforços fechados considerando a inércia do painel curvo para o cálculo de 𝝈𝒄𝒓,𝒄 

Painel Curvo com Reforços Fechados 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓,𝒑 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝒄𝒓,𝒄 [𝐌𝐏𝐚] 𝝆𝒑 𝝌𝒄 𝝃 𝝆𝒄 

1 6022 149450 1,0 1,00 0,00 1,00 

2,16 4150 32032 1,0 1,00 0,00 1,00 

4,32 3414 8008 1,0 0,98 0,00 0,98 

6,48 1950 3559 1,0 0,92 0,00 0,92 

8,64 1612 2002 1,0 0,86 0,00 0,86 

9 1076 1845 1,0 0,85 0,00 0,85 

10 1078 1495 1,0 0,82 0,00 0,82 

11 1041 1235 1,0 0,79 0,00 0,79 

11,5 1029 1130 1,0 0,77 0,00 0,77 

12 1017 1038 1,0 0,75 0,00 0,75 

13 1014 884 1,0 0,72 0,15 0,80 

14 1011 763 1,0 0,69 0,33 0,86 

15 1008 664 1,0 0,65 0,52 0,92 

20 1010 374 1,0 0,49 1,00 1,00 

30 1012 166 1,0 0,28 1,00 1,00 

 

 

 

Figura 5.18 – Evolução das tensões críticas de placa e de coluna do painel curvo com reforços abertos e 
com reforços fechados em função do aumento do espaçamento entre diafragmas  
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Relativamente às reduções do modo de coluna, verificam-se valores de 𝜒𝑐 superiores aos obtidos na 

análise anterior, resultando coeficientes 𝜌𝑐 superiores para o mesmo comprimento de painel. 

Na Figura 5.19 encontram-se os resultados obtidos na análise anterior e nesta nova análise. 

 

Figura 5.19 – Análise comparativa das reduções do modo de encurvadura do tipo coluna  

considerando um reforço e a secção completa do painel curvo para o cálculo de 𝝈𝒄𝒓,𝒄 

 

Analisando a figura observa-se que a evolução do coeficiente de redução do modo coluna é diferente 

consoante a análise. Anteriormente observou-se uma queda abrupta deste coeficiente, contudo, 

agora que se considera a secção curva para a determinação da tensão crítica de coluna, o coeficiente 

tem um decréscimo mais uniforme. 

Com esta nova consideração, o painel curvo passou a ter interação de comportamento entre o modo 

de placa e o de coluna para maiores espaçamentos entre diafragmas, encontrando-se os valores do 

coeficiente de interação 𝜉 da análise anterior e da análise presente na Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 – Análise comparativa do coeficiente 𝝃 para o cálculo de 𝝈𝒄𝒓,𝒄  
com apenas um reforço e com a secção do painel curvo 

 

Como se pode constatar, anteriormente a secção apresentava um comportamento de placa puro 

qualquer que fosse o comprimento do painel, verificando-se sempre 𝜉 = 1. Com esta nova análise 

verificou-se que, no caso dos reforços abertos, o painel curvo passou a apresentar interação para 

comprimentos entre os 11 m e os 15 m. No caso dos reforços fechados observou-se que este 

intervalo de comprimentos é ligeiramente inferior. 
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O aparecimento desta interação deve-se ao facto de as tensões críticas de placa e de coluna 

apresentarem a mesma ordem de grandeza para comprimentos de painel entre 5𝑎 e 7𝑎. Para valores 

menores a encurvadura do painel é do tipo de coluna. 

Posto isto, passou a ser verificada uma redução global da secção para painéis com comprimento 

entre os 4,32 m e os 15 m. Na Figura 5.21 encontra-se a evolução da interação placa-coluna em 

função dos diferentes comprimentos de painel nos dois casos de reforços considerados. 

 

 

Figura 5.21 – Evolução da curva de interação em função do espaçamento entre diafragmas 

 

Analisando a figura, observa-se que até um comprimento de 5𝑎, sendo 𝑎 igual a 2,16 m, o coeficiente 

de redução global tende a diminuir. Neste intervalo, como o coeficiente de interação toma o valor de 

𝜉 = 0, ou seja, o painel apresenta um comportamento puro de coluna, a redução global toma o valor 

da redução do modo de encurvadura do tipo coluna. 

Para um comprimento de 5𝑎, o painel com reforços fechados apresenta ainda 𝜉 = 0. No entanto, o 

painel curvo com reforços abertos já se encontra na curva de interação, com 𝜉 = 0,06. 

Quando o comprimento do painel ultrapassa 5𝑎, observa-se uma interação placa-coluna, evoluindo o 

painel curvo gradualmente para um comportamento do tipo placa. Para comprimentos superiores 

a 7𝑎, o painel adota um comportamento puro de placa. 

Embora se possa associar o aumento do coeficiente de redução global 𝜌𝑐 à evolução do coeficiente 

de interação 𝜉, é difícil explicar porque é que aumentando a distância entre diafragmas 

aparentemente a resistência do painel reforçado curvo parace aumentar. O que ocorre na curva de 

interação é a passagem de um comportamento do tipo coluna para um comportamento do tipo placa, 

pelo que o painel deixa de apresentar a redução associada à coluna, que aumenta quanto maior o 

espaçamento entre diafragmas, e passa a apresentar a redução associada à encurvadura do tipo 

placa, que é nula para o painel com curvatura elevada que foi estudado, qualquer que seja o 

espaçamento entre diafragmas.  

Estes resultados indicam que a interação atual entre modos de encurvadura de coluna e de placa 

plana não parece ser adequado para avaliar a resistência última de painéis curvos.  
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5.7 Análise da Encurvadura Local 

O que se procurou nesta análise foi analisar o primeiro modo de encurvadura local dos painéis 

curvos, que é o fator de redução mais importante da largura efetiva deste tipo de painéis. Com efeito, 

analisou-se o painel curvo com vários espaçamentos entre diafragmas para três condições distintas: 

sem reforços, com reforços abertos e com reforços fechados. 

As tensões críticas locais e o número de semi-ondas longitudinais presente em cada deformada 

encontram-se na Tabela 5.8, a que correspondem os modos de encurvadura da Figura 5.23. 

 
Tabela 5.8 – Resultados da análise do 1º modo de encurvadura local do painel curvo 

sem reforços, com reforços abertos e com reforços fechados 

 

 

1º Modo de Encurvadura Local do Painel Curvo 

 
Sem Reforços Reforços Abertos Reforços Fechados 

𝒂 [𝐦] 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 𝒏 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 𝒏 𝝈𝒄𝒓 [𝐌𝐏𝐚] 𝒏 

2,16 556 2 859 2 875 3 

4,32 566 4 856 5 834 5 

6,48 570 6 861 7 880 7 

8,64 571 8 862 10 840 10 

12 572 11 878 14 845 13 

15 574 14 879 17 828 17 

30 573 27 865 35 826 36 

 

Na Figura 5.22 apresenta-se a evolução das tensões críticas locais e do número de semi-ondas de 

cada painel, em função do seu comprimento. 

 

 

Figura 5.22 – Evolução das tensões críticas locais do painel curvo sem reforços, com reforços abertos e 
com reforços fechados em função do aumento do espaçamento entre diafragmas 
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𝒂 Sem Reforços Reforços Abertos Reforços Fechados 

2,16 m 

   

4,12 m 

   

6,48 m 

   

8,64 m 

 
  

12 m 

   

15 m 

   

30 m 

  
 

Figura 5.23 – 1º modo de encurvadura local dos painéis curvos obtido pelo Abaqus [25] 

 

𝑛 = 2 
𝜎𝑐𝑟 = 556 MPa 

𝑛 = 2 
𝜎𝑐𝑟 = 859 MPa 

𝑛 = 3 
𝜎𝑐𝑟 = 875 MPa 

𝑛 = 4 
𝜎𝑐𝑟 = 566 MPa 

𝑛 = 5 
𝜎𝑐𝑟 = 856 MPa 

𝑛 = 5 
𝜎𝑐𝑟 = 834 MPa 

𝑛 = 6 
𝜎𝑐𝑟 = 570 MPa 

𝑛 = 7 
𝜎𝑐𝑟 = 861 MPa 

𝑛 = 7 
𝜎𝑐𝑟 = 880 MPa 

𝑛 = 8 
𝜎𝑐𝑟 = 571 MPa 

𝑛 = 10 
𝜎𝑐𝑟 = 862 MPa 

𝑛 = 10 
𝜎𝑐𝑟 = 840 MPa 

𝑛 = 11 
𝜎𝑐𝑟 = 572 MPa 

𝑛 = 14 
𝜎𝑐𝑟 = 878 MPa 

𝑛 = 13 
𝜎𝑐𝑟 = 845 MPa 

𝑛 = 14 
𝜎𝑐𝑟 = 574 MPa 

𝑛 = 17 
𝜎𝑐𝑟 = 879 MPa 

𝑛 = 17 
𝜎𝑐𝑟 = 828 MPa 

𝑛 = 27 
𝜎𝑐𝑟 = 573 MPa 

𝑛 = 35 
𝜎𝑐𝑟 = 865 MPa 

𝑛 = 36 
𝜎𝑐𝑟 = 826 MPa 
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Analisando os resultados verifica-se que em todos os casos as tensões críticas se mantêm mais ou 

menos constantes com o aumento do comprimento do painel. À medida que o comprimento do painel 

vai aumentando, as deformadas de semi-ondas vão-se repetindo, aumentando o seu número. 

Deste modo, constata-se que o comprimento do painel tem pouca ou nenhuma influência na sua 

estabilidade local. 

Observando os modos da Figura 5.23 constata-se ainda que as semi-ondas ocorrem na parte 

superior da secção transversal, junto aos bordos. A razão deste resultado pensa-se estar relacionado 

com o facto de o painel nesta zona não ter curvatura e estar sujeito a uma distribuição de tensões 

uniformes. Adicionalmente, ao analisar os resultados verifica-se que a presença de reforços faz 

aumentar as tensões críticas locais, sem que seja significativamente melhor utilizar reforços 

fechados. 

Tendo em conta as conclusões anteriores repetiu-se a análise considerando apenas a parte curva do 

painel. Neste caso o primeiro modo de encurvadura obrigatoriamente tem de ocorrer no subpainel 

entre reforços. Os resultados desta análise encontram-se na Figura 5.24. 

 

𝒂 Sem Reforços Reforços Abertos Reforços Fechados 

2,16 m 

   

10 m 

 
  

20 m 

   

Figura 5.24 – 1º modo de encurvadura local dos painéis curvos (modelo até à LN) obtido pelo Abaqus [25] 

 

Os resultados desta análise comprovam os resultados da análise anterior, verificando-se que em 

todos os casos as tensões críticas se mantêm relativamente constantes com o aumento do 

comprimento do painel, ocorrendo a repetição de modos. Observa-se ainda que a presença dos 

reforços tem reduzida influência nos valores das tensões críticas. 

 

 

𝑛 = 4 
𝜎𝑐𝑟 = 1543 MPa 

𝑛 = 21 
𝜎𝑐𝑟 = 1533 MPa 

𝑛 = 42 
𝜎𝑐𝑟 = 1527 MPa 

𝑛 = 3 
𝜎𝑐𝑟 = 1369 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1384 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1384 MPa 

𝑛 = 4 
𝜎𝑐𝑟 = 1793 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1579 MPa 

𝜎𝑐𝑟 = 1592 MPa 
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5.8 Conclusões 

A utilização de reforços fechados no painel curvo revelou-se benéfica tendo em conta diversos 

aspetos. Esta solução requer menos material para alcançar a mesma classe de secção e rigidez que 

os reforços abertos, apresentando vantagens construtivas relativamente à colocação de diafragmas. 

Na avaliação da resistência da secção verificou-se uma melhoria do comportamento local dos 

subpainéis. Ao diminuir a largura do painel local de 960 mm para 760 mm com a utilização de reforços 

fechados no painel curvo diminuiu-se a redução local de 16,8% para 4,9%. 

Na análise de encurvadura global do tipo placa do painel curvo com reforços fechados verificaram-se 

tensões críticas superiores às obtidas anteriormente, não se verificando qualquer redução adicional 

em relação à encurvadura dos subpainéis. 

Foi ainda avaliado o caso de se considerar os reforços fechados como “descontínuos” para reduzir a 

sua rigidez de torção ao analisar a sua estabilidade, conforme recentemente foi referido numa 

retificação do EC 3-1-5. Quando comparada a solução de reforços fechados contínuos, verificou-se 

que as pequenas diferenças nas tensões críticas globais de placa não influenciam os resultados. 

No Capítulo 3, considerando a aproximação de um painel plano com reforços abertos, obteve-se uma 

tensão atuante de compressão de 474 MPa. No Capítulo 4, considerando o painel curvo com reforços 

abertos verificou-se uma redução da compressão instalada para os 422 MPa. Ao utilizar reforços 

fechados obteve-se uma compressão instalada de 393 MPa, com ligeiramente menos aço utilizado 

nos reforços fechados. 

Os resultados da análise ao aumento do espaçamento entre diafragmas na secção 5.5.2 mostraram 

que com o aumento do comprimento do painel curvo se verifica que o coeficiente de interação 𝜉 

aumenta dado que o valor da tensão crítica de coluna decresce mais rapidamente que a tensão 

crítica de placa. Com efeito, o painel curvo apresentou sempre um comportamento do tipo placa para 

os vários comprimentos analisados. Consequentemente, nenhuma redução adicional foi registada 

quando se passou de um painel curvo com 𝑎 = 2,16 m para um painel curvo com 𝑎 = 30 m, 

independentemente do tipo de reforço utilizado. Esta conclusão é de certa forma supreendente e 

deve ser encarada com reserva dado que se utilizou a formulação de interação entre modos de 

coluna e de placa que o EC 3-1-5 define para painéis reforçados planos. 

Com vista a compreender quando o painel curvo estudado passava a ter também reduções devido à 

encurvadura global, determinou-se o correspondente valor mínimo da tensão crítica global. 

Devido à esbelteza da secção obteve-se 𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 880 MPa para o painel curvo com reforços abertos e 

𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 975 MPa para o painel curvo com reforços fechados. 

Deste modo, e observando a tendência das tensões críticas de placa presentes na Figura 5.16, 

verificou-se que estes valores mínimos podem nem ser alcançados para painéis com comprimentos 

superiores a 30 m.  
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Contudo, na obtenção destes resultados considerou-se que o modo de coluna e a correspondente 

tensão crítica da secção 5.5.2 era bem caracterizado analisando apenas um reforço e respectiva área 

de influência, tal como é prática corrente quando se analisam os painéis planos reforçados. Contudo, 

esta simplificação pode não ser correta no caso de um painel curvo, onde cada secção de reforço tem 

um contributo distinto para a rigidez do conjunto devido à geometria curva da secção. 

Consequentemente, na secção 5.6 realizou-se nova análise considerando a secção do painel curvo 

para a determinação da tensão crítica de coluna. Nesta análise verificou-se que o painel passou a 

apresentar interação placa-coluna para comprimentos de 5 𝑎 a 7𝑎, com 𝑎 = 2,16 m. Painéis até 5 𝑎 

apresentaram um comportamento puro do tipo coluna e painéis com um comprimento superior a 7 𝑎 

apresentaram um comportamento puro do tipo placa. 

No entanto, os resultados do coeficiente de redução global são difíceis de explicar. Com o aumento 

do comprimento dos painéis até 5 𝑎 verifica-se uma ligeira queda do coeficiente de redução global, o 

que é compreensível. Posteriormente, para comprimentos superiores a 5𝑎 observa-se uma subida 

deste coeficiente, deixando de existir qualquer redução quando os diafragmas estão muito 

espaçados. Uma vez mais este resultado indicia que a formulação de interação entre modos de 

coluna e de placa que o EC 3-1-5 define para painéis reforçados planos pode não ser adequada para 

avaliar a resistência de painéis curvos. 

Avaliando o fenómeno local de encurvadura constatou-se ainda que o comprimento do painel – i.e. a 

distância entre diafragmas – tem muito pouca ou nenhuma influência na estabilidade local, qualquer 

que seja a solução de reforços adotada, inclusivé quando não se utilizam reforços. O que se verifica é 

uma repetição dos modos de encurvadura local consoante o comprimento do painel, observando-se o 

número de semi-ondas variar linearmente em função do comprimento do painel. 

Em conclusão, os diafragmas têm alguma capacidade para adiar a encurvadura global do painel 

curvo, mas esta não é condicionante no dimensionamento com as regras atuais para os painéis 

reforçados estudados, que é sempre condicionada pela estabilidade local, que por sua vez não 

depende da distância entre diafragmas. 
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6 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

6.1 Conclusões Gerais 

Numa primeira apreciação foi avaliada na secção 3.1 a resistência do painel tendo em consideração a 

secção bruta do painel curvo com reforços abertos, e verificou-se uma compressão instalada máxima 

de 376 MPa na secção de apoio intermédio D, correspondendo à Combinação Fundamental de ELU. 

Esta tensão corresponde à situação em que se admite que o painel constituído por aço de alta 

resistência S460 não terá qualquer redução devido ao fenómeno de encurvadura em regime elástico. 

Na secção 3.2 foi analisada a mesma secção recorrendo à metodologia atualmente utilizada para 

placas planas. Assim, no cálculo das tensões críticas locais e globais foi considerado um painel plano 

equivalente com reforços abertos, e os cálculos foram realizados segundo o EC 3-1-5. 

Desta análise verificou-se uma redução total de 25,7% da secção do painel, sendo 8,5% resultantes 

da encurvadura local e os restantes 18,7% resultantes do efeito da encurvadura global de placa. 

Com estas reduções a secção do painel curvo com reforços abertos apresentou uma compressão 

máxima de 474 MPa para a Combinação Fundamental na secção de apoio D, não se verificando a 

segurança da estrutura. 

Contudo, esta abordagem de dimensionamento de painéis curvos é muito conservadora, dado que 

não considera a curvatura do painel e os correspondentes ganhos em termos de estabilidade global 

do painel. É igualmente verdade que se tem verificado que os painéis curvos são mais sensíveis às 

imperfeições geométricas, o que também não é tido em conta nos resultados anteriores. 

Deste modo, no Capítulo 4 procurou-se avaliar a resistência do painel curvo com reforços abertos 

considerando a sua geometria curva para a determinação das tensões críticas locais e globais do 

painel, e sendo ainda utilizada a formulação proposta no EC 3-1-5 para ter em conta a interação entre 

os modos de encurvadura globais. 

Com esta análise verificou-se uma maior redução da secção de 8,5% para os 16,2%, aplicando a 

proposta de formulação desenvolvida em [2] para painéis curvos sem reforços, o que demonstra a 

maior sensibilidade dos painéis curvos às imperfeições geométricas. Porém, não se obtiveram 

quaisquer reduções adicionais devido aos modos de encurvadura globais devido ao aumento das 

cargas críticas globais quando considerada a curvatura do painel, passando no cálculo final a ter uma 

redução total de 16,2% em vez dos 25,7% obtidos considerando o painel plano. 

Aplicando esta redução obteve-se uma compressão máxima de 422 MPa, o que representa uma 

diminuição de 11% da tensão máxima instalada comparativamente ao modelo do painel plano 

equivalente. Com este resultado passou a ser verificada a segurança da secção de apoio D. 
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Para a determinação da tensão crítica global do modelo foi utilizado o programa de EF Abaqus. 

Mesmo sendo uma ferramenta bastante potente, não se deixou de verificar certas limitações do 

programa na resolução deste problema de encurvadura. Enquanto no EBPlate é possível prevenir a 

encurvadura local e obter apenas modos globais, por ser um programa que utiliza uma formulação 

semi-analítica, o Abaqus, sendo um programa de elementos finitos com um algoritmo puramente 

numérico, não permite esta supressão de modos locais, verificando-se a presença de inúmeros 

modos de encurvadura sem representatividade até se conseguir atingir os modos globais. 

Em alguns casos, devido à presença destes modos “parasitas”, tornou-se difícil identificar o primeiro 

modo global do painel a ocorrer. De qualquer forma, graças à utilização do Python o Abaqus permitiu 

que um grande número de análises fossem realizadas, o que se provou ser útil no processo de 

modelação e essencial para a quantidade de modelos e de iterações que foram criadas. 

No Capítulo 5, para procurar melhorar a solução dimensionada analisou-se uma variante do painel 

curvo utilizando reforços fechados. Após uma análise comparativa chegou-se à conclusão que estes 

evidenciam diversas vantagens em relação à solução com reforços abertos. Utilizando menos 

material, os reforços fechados permitem que a secção seja de classe 2 e não 3, caso isso tenha 

interesse para o dimensionamento, dado que poderá permitir um dimensionamento plástico da 

secção, se for economicamente vantajoso. Adicionalmente, os reforços fechados apresentam uma 

grande vantagem construtiva, dado que permitem a montagem dos diafragmas, posicionando-os a 

partir de cima. 

Em termos de comportamento estrutural, a utilização dos reforços fechados reduziu a largura dos 

subpainéis de 960 mm para 760 mm, o que levou à diminuição da redução local de largura dos 

subpainéis de 16,2% para os 4,9%. Como era esperado, continuou a não existir qualquer redução de 

largura devido à encurvadura global com esta nova solução, verificando-se até um aumento da 

tensão crítica global. 

A compressão máxima instalada para a combinação de ELU fundamental para a solução com 

reforços fechados foi de 393 MPa, representando uma redução de 6,9% das tensões em relação ao 

modelo do painel curvo com reforços abertos (422 MPa) e 17,1% em relação ao modelo do painel 

plano equivalente com reforços abertos (474 MPa). 

Um resumo dos resultados obtidos com as várias soluções e aproximações utilizadas na avaliação da 

resistência do painel curvo e as compressões máximas instaladas é apresentado na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Resultados do cálculo das reduções e das tensões máximas dos vários modelos analisados 

 
 

Painel Plano 
Reforços Abertos 

Painel Curvo  
Reforços Abertos 

Painel Curvo 
Reforços Fechados 

contínuos 

Painel Curvo 
Reforços Fechados 

descontínuos 

Encurvadura 
Local 

𝜆𝑝,𝑙𝑜𝑐  0,788 0,673 0,673 0,673 

𝜌𝑙𝑜𝑐  0,915      8,5% 0,838      16,2% 0,951      4,9% 0,951      4,9% 

E
n

c
u

rv
a
d

u
ra

 G
lo

b
a

l 

Encurvadura 
Tipo Placa 

ϐ𝐴,𝑐  0,9299 0,8675 0,9618 0,9618 

𝜎𝑐𝑟,𝑝 [MPa]  1760 3661 4576 4150 

𝜆𝑝  0,493 0,330 0,311 0,327 

𝜌  1,0 1,0 1,0 1,0 

Encurvadura 
Tipo Coluna 

ϐ𝐴,𝑐  0,9298 0,8672 0,9619 0,9619 

𝜎𝑐𝑟,𝑐 [MPa]  1718 1520 2004 2004 

𝜆𝑐  0,499 0,512 0,470 0,470 

𝜒𝑐  0,803 0,794 0,859 0,859 

Interação 
𝜉  0,024 1,408 1,070 1,070 

𝜌𝑐  0,813      18,7% 1,0      0,0% 1,0      0,0% 1,0      0,0% 

Redução Total 𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  0,743      25,7% 0,838      16,2% 0,951      4,9% 0,951      4,9% 

Tensões 𝜎𝑐,𝐸𝑑  [MPa]  474 422 393 393 

 

Tendo em consideração estes resultados obtidos procurou-se otimizar a solução com reforços 

fechados. Várias alternativas foram consideradas, como a diminuição do número de reforços, a 

redução da espessura do painel ou até mesmo a redução da secção dos reforços fechados. Contudo, 

a otimização que foi analisada, e que provavelmente maior impacto tem nos custos de mão de obra 

para a execução do painel curvo, foi o estudo da possibilidade de aumentar o espaçamento entre 

diafragmas. Encontrando-se estes espaçados de 2,16 m, o que corresponde a um espaçamento muito 

reduzido para uma largura de painéis de 5,66 m, obteve-se um número de diafragmas 

consideravelmente elevado que tem todo o interesse em ser reduzido. 

Com esse objetivo, procedeu-se a uma análise da influência do espaçamento entre diafragmas nos 

vários tipos de efeitos estudados. Nesta análise o foco principal foi a análise de encurvadura global, 

visto que se verificou que o comprimento dos subpainéis não altera a sua tensão crítica local, e 

portanto, a sua largura efetiva. 

No caso de se admitir a hipótese do painel ser plano, registou-se uma redução acentuada da tensão 

crítica de placa e de coluna com o aumentado do espaçamento entre diafragmas. A evolução das 

tensões críticas de placa e de coluna, conforme a Figura 5.15, conduziu a maiores reduções globais 

para maiores distâncias entre diafragmas. 
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Na secção 5.5.2 verificou-se que, ao contrário dos painéis planos, a resistência dos painéis curvos 

não parece ser afetada pela maior distância entre diafragmas. De facto, analisando os modelos do 

painel curvo com reforços abertos e com reforços fechados para diferentes comprimentos do painel, 

verificou-se que as tensões críticas de coluna diminuíam sempre a uma razão superior à das tensões 

críticas de placa, como pode ser observado na Figura 5.16. Logo, o coeficiente 𝜉 tende a crescer à 

medida que o espaçamento entre diafragma aumenta, apresentando os painéis curvos um 

comportamento sempre do tipo placa. Consequentemente, da análise da encurvadura global não 

resultou qualquer redução adicional, quer se tratasse de um painel curvo com 𝑎 = 2,16 m ou com 

𝑎 = 30 m, e qualquer que fosse o tipo de reforço adotado. Trata-se de uma conclusão um pouco 

surpreendente, que se procurou explicar no fim do Capítulo 5, mas que necessita de melhor avaliação 

em trabalhos futuros. 

Procurou-se ainda definir o limite no qual o painel passava a apresentar reduções globais e não 

apenas locais. Assumindo a formulação das larguras efetivas apresentada no EC 3-1-5, calibrada 

para painéis planos reforçados, obteve-se o valor mínimo 𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 880 MPa para o painel curvo com 

reforços abertos e 𝜎𝑐𝑟,𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 975 MPa para o painel curvo com reforços fechados, a partir do qual o 

painel estudado passava também a ter reduções de secção devido à sua encurvadura global. 

Com base nestes mínimos, e analisando os resultados obtidos numericamente, verificou-se que para 

o caso de estudo se obtêm sempre tensões críticas superiores até distâncias entre diafragmas de 

30 m, o que é igualmente uma conclusão surpreendente. 

No entanto, na análise da secção 5.5.2 considerou-se apenas a secção de um reforço para o cálculo 

da tensão crítica de coluna. Embora esta simplificação possa ser admitida para um painel plano 

devido à sua geometria, no caso de um painel curvo esta consideração poderá já não ser adequada 

pois cada reforço tem um contributo diferente para a inércia. Assim, foi realizada uma nova análise na 

secção 5.6 onde se considerou a secção do painel curvo na determinação da tensão crítica de 

coluna. Com esta alteração passou a existir interação placa-coluna, embora num intervalo limitado de 

comprimento de painéis. Adicionalmente, passaram a ser observadas reduções globais para painéis 

com 𝑎 entre os 4,32 m e os 15 m, deixando de existir novamente para painéis mais compridos. 

O facto do coeficiente de reduções global diminuir gradualmente e voltar a ter um valor unitário a 

partir de determinado comprimento é difícil de explicar. Com a aplicação da formulação proposta no 

EC 3-1-5 para a interação entre modos globais de coluna e de plana, os resultados sugerem que 

quanto maior o comprimento do painel menores as reduções globais, o que é contraintuitivo. Estes 

resultados indiciam que a expressão de interação tem que ser revista para o dimensionamento de 

painéis curvos reforçados. 
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Como conclusão geral, o efeito de curvatura do painel tem um enorme impacto no comportamento 

deste elemento estrutural, melhorando muito a sua estabilidade. Ao aplicar o EC 3-1-5 atual e ao 

simplificar a secção curva para uma secção plana equivalente, não se está a tirar partido desta 

curvatura para efeitos de resistência última do painel. Também em algumas situações, 

nomeadamente no fenómeno de interação entre modos globais, verificou-se que as regras atuais não 

avaliam bem o comportamento dos painéis curvos por não terem sido calibradas tendo em conta este 

tipo de elemento, e devem por isso ser revistas porque podem até ser contra a segurança.  

A grande curvatura apresentada na secção analisada foi a principal razão pela qual o painel curvo 

demonstrou resultados tão positivos quando comparado com o painel plano equivalente. De qualquer 

forma, estes resultados mostram bem o potencial que este tipo de elemento estrutural possui na 

construção metálica. 

 

 

6.2 Desenvolvimentos Futuros 

Ao longo do trabalho diversos aspetos foram considerados de forma simplificada. Algumas delas 

merecem melhor atenção em trabalhos futuros, nomeadamente: 

 Considerar distribuição de tensão aplicadas na placa com geometria linear triangular 

(não considerar uniforme como foi feito); 

 Avaliar a influência da curvatura nas tensões críticas de placa dos subpainéis e do painel 

curvo; 

 Efetuar uma análise não linear de estabilidade considerando de forma explícita a contribuição 

das imperfeições geométricas equivalentes; 

 Avaliar de forma crítica a formulação presente no EC 3-1-5 para o cálculo da interação dos 

modos de coluna de placa, que se adeque melhor ao caso do comportamento das placas 

curvas reforçadas. 
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