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1. Resumo 

O uso de vigas caixas em sistemas estruturais submetidos a esforços de torção, tais 

como em vigas principais de pontes rolantes, é predominante devido a sua 

capacidade de absorção e transmissão desses esforços. Entretanto, quando tais 

esforços excêntricos são aplicados sobre elementos que não apresentam 

axisimetria, surgem tensões oriundas da distorção da seção transversal e de 

empenamento do elemento que comprometem a estabilidade elástica à torção da 

viga, devendo ser consideradas no dimensionamento. Tais inconvenientes podem 

ser contornados com o uso de anteparas transversais distribuídas longitudinalmente 

em diversas seções da viga que, além de melhorar a estabilidade à torção, fazem 

com que a seção transversal trabalhe integralmente, distribuindo uniformemente as 

tensões nas almas principal e secundária da viga. Este trabalho de pesquisa estuda 

através de modelagem numérica computacional com o Método dos Elementos 

Finitos (MEF), as influências da geometria e distribuição das anteparas transversais 

sobre a estabilidade elástica à torção de vigas ocas de paredes finas aplicadas no 

projeto estrutural de aparelhos de elevação e transporte de cargas (máquinas de 

levantamento). É de particular interesse o estudo da influência do espaçamento das 

anteparas transversais na capacidade de distribuir o esforço de torção integralmente 

para a seção resistente, o estudo da eficiência do espaçamento das anteparas no 

combate à flambagem de placas devido à atuação de cargas excêntricas. A 

premissa de trabalho é obter resultados práticos mais precisos do que os 

analíticamente apresentados, de modo que possa ser adotado como prática 

recomendada. 

2. Introdução 

Visto que são particularmente apropriadas para receber solicitações de torção (carga 

excêntrica ao eixo de simetria do plano da seção transversal (Figura 1) as vigas 

ocas de paredes finas (vigas caixas) são largamente utilizadas no projeto estrutural 

em aço, fundamentalmente, no projeto estrutural das máquinas para levantamento e 

movimentação de cargas (Figuras ). 

      

Figura 1 – Viga caixa submetida à torção (carregamento excêntrico no plano da 

seção transversal) e seu desdobramento em flexão, torção pura e cisalhamento de 

St. Venant. 

 



  

Figura 2 – Exemplos de estruturas largamente utilizadas. 

Sua excelente rigidez à torção e distribuição de tensões ao longo do perímetro da 

viga caixa implica na utilização eficiente do material estrutural quando comparado 

com outras formas construtivas de seções transversais. Entretanto, nas vigas caixas, 

ocorrem os inconvenientes da distorção) da seção transversal e o empenamento 

(deslocamento da seção ao longo do eixo (Figura 3) que comprometem a 

estabilidade elástica à torção da viga. 

                  

Figura 3 – Distorção da seção transversal da viga caixa e surgimento de tensões de 

flexão transversais; Empenamento da seção transversal da viga caixa e distribuição 

de tensões de flexão transversais. 

Para o cálculo estrutural de vigas ocas de paredes finas não basta, no caso de 

solicitação à torção, a teoria clássica de deflexão (torção livre de St. Venant) visto 

que, na prática, as regiões de apoio e/ou de restrição de deslocamentos da viga, 

como são as anteparas, tornam praticamente impossíveis o livre empenamento da 

seção transversal, o que requer a necessidade de se definir um espaçamento 

“ótimo” das mesmas. As fórmulas existentes para estimar o espaçamento das 

anteparas transversais, a fim de permitir o adequado fluxo de tensões oriundas da 

torção, resultam em valores controversos e não podem ser adotadas como critério 

seguro para projetos.  O espaçamento inadequado das anteparas pode ocasionar 

riscos de flambagem na alma da seção transversal da caixa, empenamento da 

antepara e concentração de tensões na alma da viga, devido à concentração de 

tensões na seção transversal. Como consequência, pode ocorrer plastificação 



localizada da seção transversal, nucleação e propagação de fraturas gerando riscos 

à vida humana.   

Neste contexto a presente pesquisa estuda, através de modelagem numérica com o 

Método dos Elementos Finitos (MEF) aplicado pelo software ANSYS, a influência 

dos parâmetros envolvendo as anteparas transversais na estabilidade elástica à 

torção das vigas ocas de paredes finas (vigas caixas).  

3. Objetivos 

 

Objetiva-se o estudo da influência do espaçamento e geometria das anteparas 

transversais na capacidade de transmitir o esforço de torção integralmente para a 

seção resistente, sem a localização de tensões. 

4. Metodologia e Ferramentas 

 

O estudo objeto deste projeto de pesquisa será viabilizado através da modelagem 

numérica computacional com o emprego do aplicativo ANSYS, da modelagem 

dimensional da estrutura feita no software SolidWorks, além de softwares 

acadêmicos de distribuição livre para apoio. Para tanto uma série de estudos 

paramétricos serão conduzidos. Assim, parâmetros como vão, razão de aspecto da 

seção transversal e espaçamento dos diafragmas serão exaustivamente analisados 

e comparados com as especificações de projeto existentes. 

5. Desenvolvimento 
 
O presente trabalho está em fase de desenvolvimento e elaboração do modelo em 
3D (execução geometrias variadas, nós a serem aplicados, determinação de malha 
além dos graus de liberdade e restrição) para em breve ser analisado pelo software 
de elementos finitos ANSYS. 
 
6. Resultados Preliminares 
 
No presente momento, é necessário que os modelos já executados sejam 
analisados através do software de elementos finitos para a coleta de dados e futura 
interpretação, comparando-os com a teoria e trabalhos de referência. 
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