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Capítulo 4
Estrutu
uras Mettálicas
Estados limittes último
os de resis
stência ao
o esforço normal,
n
à flexã
ão, ao esfo
orço trans
sverso e à torção
Problem
ma 4.1
Conside
ere a estrutura e carreg
gamento re
epresentado
os na figura 4.1

Fig
gura 4.1: Co
onsola com carga
c
excêntrrica

ão transverssal constituíída por um perfil IPE30
00, determin
ne:
a) Para uma secçã
a a distrib
a1)
buição de te
ensões de flexão;
f
a a distrib
a2)
buição de te
ensões deviidas ao esfo
orço transve
erso;
a a distrib
a3)
buição de te
ensões deviidas ao mom
mento torso
or;
a o valor da tensão de
a4)
d compara
ação;
a o valor máximo da excentricid
a5)
dade e da carga aplicada, para um
m aço S235JR.
b) Reso
olva a alínea
a a) conside
erando agora uma sec
cção transve
ersal constittuída por um
m tubo
RHS
S 300x100x8
8.
c) Reso
olva a alínea
a a) conside
erando agora uma sec
cção transve
ersal constittuída por um
m tubo
CHS
S 273x8.
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Problema 4.2
Para uma secção de um perfil IPE300 em aço S235JO (fy=235N/mm2),

Figura 4.2: Perfil IPE

a)

b)

considerando simplificadamente que os banzos e a alma da secção têm
espessura constante, determine o valor de cálculo resistente da secção para:
•

o esforço axial, Npl,Rd;

•

o momento flector no eixo perpendicular à alma, Mply,Rd;

•

o momento flector no eixo da alma, Mplz,Rd;

•

o esforço transverso, Vply,Rd;

•

o esforço transverso, Vplz,Rd.

continuando a considerar que os banzos e a alma da secção têm espessura
constante, determine o diagrama de interacção de esforços para:
•

interacção de esforços, N-My;

•

interacção de esforços, N-Mz;

c)

compare os valores obtidos na alínea a) e os diagramas obtidos na alínea b)
com os valores e os diagramas de interacção obtidos de acordo com o
eurocódigo 3.

d)

determine, de acordo com o eurocódigo 3, o diagrama de interacção de esforços
My-Mz para um valor de esforço axial de 600kN.
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Problema 4.3
Para uma secção de um perfil HEA260 em aço S275JO,

Figura 4.3: Perfil HEA

a)

b)

considerando simplificadamente que os banzos e a alma da secção têm
espessura constante, determine o valor de cálculo resistente da secção para:
•

o esforço axial, Npl,Rd;

•

o momento flector no eixo perpendicular à alma, Mply,Rd;

•

o momento flector no eixo da alma, Mplz,Rd;

•

o esforço transverso, Vply,Rd;

•

o esforço transverso, Vplz,Rd.

continuando a considerar que os banzos e a alma da secção têm espessura
constante, determine o diagrama de interacção de esforços para:
•

interacção de esforços, N-My;

•

interacção de esforços, N-Mz;

c)

compare os valores obtidos na alínea a) e os diagramas obtidos na alínea b)
com os valores e os diagramas de interacção obtidos de acordo com o
eurocódigo 3.

d)

determine, de acordo com o eurocódigo 3, o diagrama de interacção de esforços
My-Mz para um valor de esforço axial de 600kN.
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Problema 4.4
Para o tubo rectangular RHS 200x150x6.3 em aço S235JO.

Figura 4.4: Perfil RHS

a)

b)

considerando simplificadamente que as paredes da secção têm espessura
constante, determine o valor de cálculo resistente da secção para:
•

o esforço axial, Npl,Rd;

•

o momento flector no eixo y, Mply,Rd;

•

o momento flector no eixo z, Mplz,Rd;

•

o esforço transverso, Vply,Rd;

•

o esforço transverso, Vplz,Rd.

continuando a considerar que as paredes da secção têm espessura constante,
determine o diagrama de interacção de esforços para:
•

interacção de esforços, N-My;

•

interacção de esforços, N-Mz;

c)

compare os valores obtidos na alínea a) e os diagramas obtidos na alínea b)
com os valores e os diagramas de interacção obtidos de acordo com o
eurocódigo 3.

d)

determine, de acordo com o eurocódigo 3, o diagrama de interacção de esforços
My-Mz para um valor de esforço axial de 600kN.
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Problema 4.5
Para o tubo circular, CHS 139.7x6.3 em aço S355 (fy=355N/mm2).

z

Figura 4.5: Tubo circular CHS

a)

determine o valor de cálculo resistente da secção para:
•

o esforço axial, Npl,Rd;

•

o momento flector, Mpl,Rd;

•

o esforço transverso, Vpl,Rd;

b)

determine o diagrama de interacção de esforços, N-M;

c)

compare os valores obtidos na alínea a) e os diagramas obtidos na alínea b)
com os valores e os diagramas de interacção obtidos de acordo com o
eurocódigo 3.

d)

determine, de acordo com o eurocódigo 3, o diagrama de interacção de esforços
My-Mz para um valor de esforço axial de 600kN.

Problema 4.6
Para uma cantoneira com abas iguais 100x10 em aço S235JO (fy=235N/mm2) e
considerando simplificadamente que as abas têm espessura constante, determine o valor de
cálculo resistente da secção para:
•

o esforço axial, Npl,Rd;

•

os momentos flectores nos eixos paralelos às abas, Mply,Rd, Mplz,Rd;

•

os momentos flectores nos eixo principais, Mplu,Rd, Mplv,Rd;

•

os esforços transversos paralelos às abas, Vply,Rd, Vplz,Rd;

•

os esforços transversos nos eixos principais, Vplu,Rd, Vplv,Rd.

Figura 4.6: Cantoneira de abas iguais
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Problem
ma 4.7
Conside
erando que
e o perfil RHS
R
do pro
oblema 4.4
4 está suje
eito aos seguintes vallores de
cálculo de esforçoss actuantess: NEd = 600 kN e MyEd = 20 kNm, determine
d
q
qual o valor máximo
de cálcu
ulo para mo
omento flector na direccção z, i.e., MzEd, ao qu
ual a secção
o pode esta
ar sujeita
verifican
ndo a segu
urança aos estados lim
mite de res
sistência. Compare
C
o vvalor obtido
o com o
valor co
orresponden
nte de acord
do com as fórmulas
f
de
e interacção
o propostas pelo euroc
código 3.

ma 4.8
Problem
Conside
ere a secçã
ão de um pe
erfil soldado
o em aço S2
275JR repre
esentada na
a figura 4.7

Figura
a 4.7: Perfil soldado
s

a) Determine o máximo momento
m
flector que verifica
v
a se
egurança, cconsiderand
do como
c
critério
de rotura
r
o iníccio da ocorrência de ce
edência plásstica na seccção;
b) Admitindo
A
q a secçã
que
ão está sujeita a um valor
v
de cállculo de esfforço transv
verso de
VEd = 800 kN,
k
determ
mine qual o máximo valor
v
do momento fle
ector que pode
p
ser
a
aplicado
de
e modo a verificar
v
a segurança de acordo com o critério anteriormente
referido.
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Problema 4.9
Considere a viga simplesmente apoiada, representada na figura 4.8, com um vão de 6 m,
uma secção constituída por um perfil IPE300 em aço da classe S355JR, solicitada por uma
carga permanente, cp = 10 kN/m, e por uma sobrecarga, sc = 15 kN/m, ambas
uniformemente distribuídas ao longo do vão.
a) Verifique a segurança estrutural da viga relativamente aos estados limites últimos de
resistência;
b) Determine a flecha a meio vão devido quer às cargas permanentes quer à
sobrecarga.
sc
cp

L=6m

Figura 4.8: Viga simplesmente apoiada

Problema 4.10
Considere a viga representada na figura 4.8 sujeita a uma carga permanente, cp = 8 kN/m, e
a uma sobrecarga, sc = 10 kN/m. Dimensione o perfil IPE em aço da classe S275JR da
secção transversal da viga, de forma a verificar a segurança aos estados limite de
resistência das secções.

Problema 4.11
Considere a viga contínua, representada na figura 4.9, com dois tramos iguais com vãos de
6 m, uma secção constituída por um perfil IPE 270 em aço S355JR, solicitada por uma
carga permanente, cp = 10 kN/m, e por uma sobrecarga, sc = 15 kN/m, ambas
uniformemente distribuídas ao longo da viga. Verifique a segurança estrutural da viga
relativamente aos estados limites últimos de resistência.
sc

cp

L=6m

L=6m

Figura 4.9: Viga contínua

Problema 4.12
Considere a viga representada na figura 4.9 sujeita a uma carga permanente, cp = 8 kN/m, e
a uma sobrecarga, sc = 10 kN/m. Dimensione o perfil IPE, admitindo um aço da classe
S275JO, de forma a verificar a segurança aos estados limite de resistência de secções.
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