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Resumo

Braga, João José Venel; Sotelino, Elisa Sotelino. Estabilidade de Vigas de
Aço com Furos. Rio de Janeiro, 2015. 153p. Dissertação de Mestrado Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
O presente trabalho investiga a estabilidade de vigas de aço devido à presença
de furos através de um modelo elástico. Quando se utiliza estruturas de aço em
edificações, grandes vãos são cada vez mais comuns, gerando então amplos espaços
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de serviço em uma direção, mas obstáculos na outra pela continuidade das vigas. A
utilização de aberturas na alma das vigas para passagem de tubulações de ar
condicionado, incêndio e etc., evita um acréscimo na altura do furo e
consequentemente no pé direto, propiciando reduções de custos. Contudo, em
decorrência da utilização de furos em vigas há uma diminuição na capacidade
resistente e no momento crítico desses elementos estruturais. Esse trabalho foi
dedicado a investigação da estabilidade de vigas de aço devido à presença de furos.
Na primeira parte desse trabalho, estudos numéricos com aplicação do método dos
elementos finitos foram realizados investigando três tipos de furos: circulares,
retangulares e hexagonais. Também foi estudado o efeito de mais de um furo em
vigas no meio do vão das mesmas. Ao final, foi estudado o efeito do tamanho do
furo, sendo analisado duas medidas; furos pequenos e grandes. Na segunda parte
desse trabalho foram estudados diferentes tipos de métodos de fabricação de vigas
com furos; vigas com recorte do furo na alma por plasma, vigas expandidas, vigas
casteladas e vigas casteladas expandidas. Sendo a viga castelada a que apresentou
os melhores resultados no que se refere aos momentos críticos. Por último, os
resultados obtidos foram comparados com outro trabalho que estudou a influência
dos modos de falhas provocados pela flexão e pelo mecanismo de Vierendeel.
Concluiu-se que para a grande maioria dos casos, a pior situação, ou seja, a situação
que realmente irá acontecer na prática, não será a perda de estabilidade. Contudo,
para um dos casos das vigas casteladas expandidas o momento crítico foi menor,

indicando que o fenômeno de instabilidade também pode ocorrer para algumas
configurações de vigas com furos.

Palavras-chave
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Furos em Vigas de Aço; Abertura em Almas; Estabilidade de Vigas; Viga
Expandida; Viga Castelada; Viga Castelada Expandida.

Abstract

Braga, João José Venel; Sotelino, Elisa Sotelino (advisor). Stability of
Beams with holes. Rio de Janeiro, 2015. 153p. MSc. Dissertation Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
This dissertation addresses the stability of steel beams with web opening
through an elastic buckling analysis. Steel constructions and composite
constructions for buildings often employ beams and girders with long spans,
offering service room in one direction only. The use of web opening for passage of
service ducts avoid increasing the ceiling height of the construction. On the other
hand, web opening reduces the flexural and shear resistances and critical moment
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of the beam. Numerical studies by the finite element method were performed to
investigate the stability of these beams. Three different kind of holes were
considered, namely: circular, rectangular and hexagonal. Besides that the influence
of more than one hole and the influence of two different sizes of holes were
investigated. A study of holes performed by plasma cutting and the study of
expanded beam, castellated beam and expanded castellated beam. In conclusion
from this study, the beam with the higher critical moment was the castellated beam.
Finally, the results from all this studies was compared with other study performed
by a different author, which studied flexural and Vierendeel failure. The conclusion
from this last study shows that from the majority of cases, the worse condition was
not the instability but also the flexural and Vierendeel failure. However, from one
of the cases of the expanded castellated beam the critical moment was lower. Thus,
this indicate that for some cases the instability can occur.

Keywords
Beams with holes; Web-opening; Beams stability; Castellated beams;
Expanded beams; Expanded Castellated beams.
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originais com três furos longos (configuração 5) com os (a) modos de
flambagem das vigas expandidas formadas pelos perfis W310
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Figura 6.8 -Gráfico comparativo do momento crítico da viga original
com furos longos (MCR_3F_CONF5), viga expandida (MCR_EXP) e viga
original sem furos (MCR_SF)
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Figura 6.9 - Exemplicação de uma viga castelada qualquer, onde
pode ser visualizado o comprimento original (LO), comprimento
final (LF) e as perdas (P) provocadas em decorrência do processo
de fabricação
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Figura 6.10 -Modos de flambagem das viga casteladas formadas
pelos perfis (a) W200 e (b) W360
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Figura 6.11 - Gráfico comparativo do momento crítico das vigas
casteladas que flabaram para os modos LWH (MCR_CAST_LWH), LWHS
da viga castelada (MCR_CAST_LWHS) e da viga original sem furo
(MCR_SF)
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Figura 6.12 - Configuração da viga castelada expandida, onde pode
ser observada a chapa de expansão (vermelho), os perfis “tês”
castelados (verde), abertura octogonal e abertura trapezoidal
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Figura 6.13 - Modos de flambagem da viga castelada expandida
formada pelos perfis (a) W200 e (b) W310
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Figura 6.14 - Gráfico comparativo do momento crítico da viga
castelada expandida (MCR_CAST_EXP), viga castelada (MCR_CAST) e
viga original sem furo (MCR_SF)
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Figura 6.15 - Gráfico Comparativo do momento crítico da viga
castelada (MCR_CAST) e viga castelada expandida (MCR_CAST_EXP)
com o momento crítico da viga expandida (MCR_EXP)
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Figura 6.16 - Gráfico comparativo do momento crítico das vigas
expandidas (MCR_EXP), casteladas (MCR_CAST), casteladas expandidas
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(MCR_CAST_EXP) e do momento máximo obtido por Wissmann para as
vigas expandidas (MMAX_EXP), casteladas (MMAX_CAST), casteladas
expandidas (MMAX_CAST_EXP) da viga original sem furos (MMAX_SF)
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NBR 8800: Norma Brasileira de projeto de estruturas de aço e de estruturas
mistas de aço e concreto de edifícios
AISC: American Institute of Steel Construction

s máx : Tensão máxima
I : Momento de inércia da seção em torno do eixo de flexão.

ymáx : Distância ao centroide do elemento de área mais afastado

W : Módulo elástico da seção
Z: Módulo plástico da seção
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MPL: Momento de plastificação da seção
MY: Momento de início de plastificação
MR: Momento resistente
G: Centroide
MMAX: Momento máximo

l : Índice de esbeltez
l p : Índice de esbeltez seção compacta

lr : Índice de esbeltez seção esbelta
tf: Espessura mesa
tw: Espessura da alma
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S4: Elemento de casca com 4 nós
S4R: Elemento de casca com 4 nós e integração reduzida
S8R: Elemento de casca com 8 nós e integração reduzida
S9R5: Elemento de casca com 9 nós, integração reduzida e cinco graus de
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NH: Exemplar sem furo
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LF + LW: Combinação da flambagem local da mesa e da alma
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LWH: Flambagem local da alma localizada na posição do furo
LWHS: Flambagem local na alma devido ao cisalhamento na posição do
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