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RESUMO 

O comportamento estrutural e o dimensionamento de cantoneiras de abas iguais, quando submetidas 

a compressão centrada, atraíram a atenção de vários investigadores no passado. Um conjunto 

significativo de trabalhos relativos ao dimensionamento destes elementos estruturais centrou-se no 

desenvolvimento de normas e procedimentos visando estimar a resistência última de colunas 

curtas-a-intermédias, exibindo abas relativamente esbeltas (b/t>20) e adoptando sobretudo 

conceitos de instabilidade local. No entanto, simulações numéricas realizadas recentemente pelos 

autores, relativas a colunas encastradas e rotuladas (em ambos os casos com o empenamento 

impedido), revelaram algumas características comportamentais surpreendentes, nomeadamente 

quanto ao facto de a interacção entre os modos de instabilidade flexo-torsional e de flexão na 

menor inércia depender do comprimento da cantoneira – esta interacção é particularmente grave 

nas colunas rotuladas. Além disso, a investigação permitiu desenvolver uma abordagem racional 

unificada baseada no Método da Resistência Directa (MRD), a qual mostrou ser capaz de estimar 

adequadamente a resistência última de cantoneiras de abas iguais de aço enformado a frio, com as 

extremidades encastradas e rotuladas, quando submetidas a compressão centrada. 

Até muito recentemente, não tinha sido realizada uma investigação semelhante sobre cantoneiras 

de abas compactas-a-moderadas (b/t inferiores a 20), tipicamente as que caracterizam os perfis 

laminados, conhecidos por exibirem um comportamento estrutural diferente das suas congéneres 

enformadas a frio – fundamentalmente, as diferenças resultam do papel importante desempenhado 

pelas tensões residuais e da ausência de um “patamar” flexo-torsional bem definido nas curvas de 

estabilidade desses perfis. Os autores iniciaram recentemente este estudo, apresentando e discutindo 

resultados numéricos relativos aos comportamentos de estabilidade, pós-encurvadura (em regime 

elástico e elástico-plástico) e resistência última de cantoneiras de aço laminado, de abas iguais de 

dimensão inferior a 100mm, encastradas e rotuladas e de comprimento curto-a-intermédio. 

Em particular, o estudo revelou que (i) tais colunas partilham importantes características 

comportamentais com as cantoneiras de aço enformado a frio (apesar de exibirem abas mais 

compactas) e (ii) as tensões residuais têm um impacto reduzido-a-moderado na carga de colapso 

dessas colunas. O estudo permitiu também obter um conjunto (ainda limitado) de cargas últimas, 

as quais correlacionaram de forma promissora com as suas previsões fornecidas pela abordagem de 

dimensionamento baseada no MRD proposta para cantoneiras de aço enformadas a frio. 

Os objectivos deste trabalho consistem em (i) apresentar uma revisão do estudo comportamental 

descrito no parágrafo anterior e (ii) alargar o âmbito do estudo paramétrico a cantoneiras com abas 

de maior dimensão, utilizando as cargas de colapso obtidas por elementos finitos de casca para 

validar as conclusões preliminares anteriormente descritas  em particular, pretende-se avaliar da 

possibilidade de alargar a aplicação da referida proposta de dimensionamento a colunas laminadas 

que exibam as mesmas condições de apoio e que instabilizem por flexão-torção. 


