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RESUMO
As vigas casteladas podem ser fabricadas a partir de perfis laminados de abas paralelas,
cortando-se a alma e ressoldando-a. Neste trabalho, foi feita uma avaliação do momento fletor
resistente à flambagem lateral com torção de vigas casteladas do tipo Litzka reforçadas
longitudinalmente. Essas vigas foram analisadas com o método dos elementos finitos
utilizando o programa ABAQUS/CAE versão 12-1. Foi desenvolvido um modelo numérico,
considerando a não-linearidade física do material, as tensões residuais e as imperfeições
iniciais do elemento estrutural. Os resultados das análises foram comparados com os
momentos fletores críticos obtidos fazendo uso do método de cálculo da ABNT NBR
8800:2008 para vigas de alma cheia, adotando as propriedades geométricas no centro dos
alvéolos. Verificou-se, com as análises, um ganho entre 30% e 70% de resistência à
flambagem lateral com torção com a utilização de reforços, em comparação com o perfil da
série W original. Ademais, foi realizada uma análise simplificada de viabilidade dos reforços,
comparando as resistências obtidas com o uso de perfis com aproximadamente o mesmo peso.
1. INTRODUÇÃO
O século XX foi marcado pelo aumento da produção de bens e do consumo de
matérias primas, concomitante ao aumento do consumo de petróleo e energia elétrica, sendo o
aço um dos pilares deste crescimento da economia.
Dada a relevância da indústria do aço no cenário econômico e o seu alto consumo na
Construção Civil, justifica-se o estudo de seus produtos e componentes. Neste contexto, estão
as vigas casteladas que têm por objetivo aumentar o rendimento da utilização do aço,
melhorando a sua resistência e mantendo a mesma relação de massa de aço por metro de viga.
Segundo Kerdal (1982), as vigas casteladas são feitas por expansão de um perfil
laminado com formação de um padrão regular de aberturas na alma. A figura 1 ilustra uma
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viga castelada tipo Litzka. Em sua fabricação, o perfil é separado em duas metades pelo corte
da alma em um padrão alternado regular. Após o corte, as metades são defasadas de meio
passo formando uma abertura hexagonal e, então, realiza-se a solda para formar a viga
castelada.

Figura 1 – Viga castelada Litzka.
O processo de produção de vigas casteladas implica no aumento do custo relativo à
mão de obra, corte e solda para sua produção. Esse custo pode ser reduzido com a
automatização de máquinas de corte, deslocamento, solda e a fabricação em larga escala.
Dessa forma, a fabricação dessas vigas tem-se tornado mais competitiva sob o ponto de vista
econômico.
Os elementos de viga, objeto de estudo desse trabalho, podem ter seu desempenho
associado à resistência à flexão e ao cisalhamento. Tais variáveis estão ligadas às
propriedades geométricas da seção transversal, como momentos de inércia. Contudo, as vigas
podem sofrer outros modos de colapso que estarão ligados a coeficientes de empenamento,
torção, etc.
Para projetar ou otimizar vigas, é necessário analisar, assim, a geometria das seções
transversais focando no aumento das propriedades da viga que serão mais solicitadas quando
as mesmas estiverem em utilização. Nesta situação, a inserção de reforços na estrutura pode
acarretar em melhorias nas propriedades que estão sendo solicitadas.
2. COLAPSO DA VIGA POR FLAMBAGEM LATERAL COM TORÇÃO
A FLT (Flambagem Lateral com Torção) consiste na soma de dois efeitos
simultâneos, sendo estes, o deslocamento lateral e a torção, conforme mostra a figura 2.

Figura 2 – Viga perfil W sujeito a flambagem lateral com torção. Fonte: Sayed-Ahmed (2005).
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Ambos os efeitos ocorrem no plano da seção transversal. Para os perfis I pode ser
explicada pelo fato da parte comprimida da seção transversal tornar-se instável. Porém, por
estar ligada à parte tracionada por meio da alma, o efeito desestabilizador da parte
comprimida faz com que ocorra uma alteração na posição inicial μ(z), que é a flambagem da
viga. Além disso, tendo em vista o fato da parte tracionada, estabilizadora manter sua posição
original, também ocorre a torção ø(z) da viga.
3. MODELOS DE VIGAS ANALISADAS
O presente trabalho tem enfoque na análise da flambagem lateral com torção para
vigas casteladas reforçadas longitudinalmente. São ilustrados na figura 3 os modelos
utilizados na análise: um perfil laminado (a); uma viga castelada do tipo Litzka (b) que visa
aumentar a rigidez e a capacidade resistente para determinadas situações; uma viga castelada
do tipo Litzka reforçada longitudinalmente com reforço no sentido vertical (c), na qual, temse um aumento do momento de inércia no eixo (x-x) pela expansão devido ao processo de
castelamento e uma mudança no formato das aberturas da alma que passam a ter dois
trapézios; e uma viga castelada do tipo Litzka reforçada longitudinalmente com reforço no
sentido horizontal (d), paralelo às mesas, visando aumentar o momento de inércia no eixo (yy), e, por conseguinte, melhorar a resistência da viga à FLT.

Figura 3 – Modelos de vigas analisadas, (a) laminada, (b) castelada (c) reforço vertical (d)
reforço horizontal.
4. ANÁLISE TEÓRICA
A norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, que se baseia nas expressões de
Timoshenko e Gere (1961), apresenta um procedimento para o cálculo da capacidade
resistente à flambagem lateral com torção para as vigas feitas com perfis I laminados de alma
cheia. Vale ressaltar que o método de previsão utilizado se aplica à determinação do momento
fletor crítico à FLT elástica da viga, considerando as constantes de empenamento e de torção
da peça como mostra a equação 1, que é encontrada na tabela G.1 da ABNT NBR 8800:2008.
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(1)
Onde:
Mcr: momento fletor crítico à flambagem lateral com torção elástica;
Cb: fator de modificação para diagrama de momento fletor não uniforme, definido
como coeficiente de equivalência de momento na flexão;
E: módulo de elasticidade do aço;
Iy: momento de inércia em relação ao eixo (y-y);
Lb: comprimento destravado da viga quanto à FLT;
Cw: constante de empenamento;
J: constante de torção;
Os perfis estudados e seus variantes foram analisados de acordo com as propriedades
geométricas de cada modelo. Para a determinação da resistência dos perfis castelados,
utilizaram-se as propriedades geométricas da seção transversal no centro dos alvéolos,
conforme prescrito pela norma britânica BS 5950-1:2000 (2001). Também utilizou-se essa
premissa para os perfis castelados com reforços longitudinais, devido à falta estudos
específicos sobre o tema. Aplicou-se a mesma equação para determinação do coeficiente Cw
tanto para as vigas de alma cheia quanto para as vigas alveolares. A figura 4 mostra as seções
transversais utilizadas para obtenção das características geométricas necessárias à
determinação da capacidade resistente das vigas.

Figura 4 – Seção transversal dos perfis analisados.
5. ANÁLISE NUMÉRICA
A modelagem dos ensaios numéricos foi desenvolvida com intuito de simular o
comportamento estrutural de vigas laminadas, casteladas e reforçadas longitudinalmente. Para
tal, utilizou-se o programa computacional ABAQUS (HIBBITT, KARLSSON e SORENSEN,
1998), baseado no Método dos Elementos Finitos. O ABAQUS possui um pré-processador e
um pós-processador gráfico (em que são inseridos os modelos a serem processados) e um
“solver” que realiza as análises das mais diferentes problemáticas inseridas.
5.1. Caracterização do modelo numérico
Neste estudo, optou-se pela criação de um modelo tridimensional, sendo utilizados
elementos de casca (shell), que representam a superfície média das chapas de aço. Estes
elementos têm propriedade geométrica “2D” e são inseridos em um universo tridimensional,
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no qual a espessura (3º dimensão) é uma propriedade (escalar) do plano (vetorial) inserida
separadamente. Para as vigas simuladas, foram utilizados elementos de casca S4R (elemento
com quatro nós e integração reduzida (R)) e S3 (elemento com 3 nós), que são elementos com
seis graus de liberdade em cada nó, referentes a 3 translações e a 3 rotações segundo um
sistema de 3 eixos. Foi utilizada malha livre, gerada automaticamente pelo programa, para o
modelo geométrico da viga castelada, sendo que a abertura média da malha implementada é
de 15 mm. A figura 5 mostra os elementos de uma viga castelada.

a)

b)

c)

Figura 5 – (a) Representação dos elementos de casca S4R e S3 (b) Malha gerada com
elementos (c) Detalhe da incorporação de elementos S3 na malha de elementos finitos.
As vigas foram consideradas biapoiadas e suas extremidades com empenamento livre
e torção impedida, para simular o vínculo garfo. Foi aplicado uma série de carregamentos
concentrados ao longo do comprimento da viga para simular o carregamento distribuído.
Estes carregamentos foram aplicados no nível da semi-altura da viga, para que a altura do
ponto de aplicação do carregamento não influenciasse na capacidade de suporte viga.
Adotou-se o diagrama de tensão-extensão desenvolvido por Earls (1999) que se inicia
pela fase elástica, vai até a obtenção da tensão de escoamento fy e segue para as fases
inelásticas. Foi utilizado o aço ASTM A572 Gr.50 que é utilizado na fabricação dos perfis
laminados da série W no Brasil. A tabela 1 informa a relação tensão-extensão utilizada no
estudo computacional, na análise não linear.
Tabela 1 – Tensão-extensão plástica do aço utilizada na modelagem numérica.
σ (MPa)
εplástica (m/m)
345,6
0
1,01
355,8
0,01726
442,55

0,05394

576,73

0,15719

Dessa maneira, pôde-se considerar na modelagem numérica do trabalho o
comportamento elasto-plástico do aço com encruamento isotrópico e superfície de
escoamento de von Mises.
Nas análises realizadas, foi aplicada ao modelo desenvolvido uma imperfeição inicial
igual ao valor de Lb/1000, também utilizada por ELLOBODY (2011). Já com relação ao
critério de parada, adotou-se o maior momento fletor obtido durante a análise, dentro da
deformação limite imposta aos perfis, que, neste trabalho, foi o deslocamento lateral do centro
da mesa superior, que variou de 100 a 150 mm para os perfis estudados, parâmetros também
utilizados por Bezerra (2011).
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O programa de análises numéricas Abaqus permite simular os efeitos das tensões
residuais no comportamento dos elementos estruturais através da imposição de uma
distribuição de tensões nas seções transversais dos elementos antes da realização da análise.
Os valores de tensão residual são atribuídos a cada região discretizada, de modo que os
valores das tensões residuais sejam aplicados como condição inicial, conforme a equação 2
descreve.
(2)
Na modelagem numérica foram consideradas tensões residuais apenas nas mesas.
Estas tensões variaram entre ± 0,3fy, aplicados com a variação linear, conforme mostra a
figura 6. As tensões residuais na alma foram desconsideradas, uma vez que as mesas são os
elementos que efetivamente influem na capacidade resistente da viga à FLT.

Figura 6 – Modelo de Distribuição das tensões residuais implementado.
Segundo Silva (2001), existem alguns métodos para resolução de sistemas de equações
não-lineares. Para a escolha do método de resolução mais adequado, é necessário analisar o
comportamento da estrutura e os métodos, visando um melhor modo de otimização dos
processos matemáticos e computacionais.
Para a análise de flambagem não-linear em vigas, que podem apresentar fenômenos de
instabilidade e variação de rigidez à medida que o carregamento é aplicado, deve-se realizar
primeiramente uma análise de autovalor. Esta análise visa uma previsão da carga de
flambagem da estrutura, visto que tal método tem convergência garantida enquanto a estrutura
estiver na fase elástica. Depois disso, emprega-se o valor de carregamento encontrado na
análise de autovalor, como ponto de partida para utilização do método Newton-Raphson
considerando as não linearidades físicas e geométricas, e, então, é utilizado o método de Riks
Modificado, originalmente proposto por Wempner (1971) e Riks (1972), para as regiões em
que não seja possível utilizar apenas o método de Newton-Raphson. Dessa forma, é possível
simular o comportamento de estruturas que apresentam comportamentos complexos, tais
como snap-through e snap-back.
5.2. Aferição do modelo numérico
Para validação do modelo numérico, foram feitas análises de autovalor no programa
Abaqus, comparando-se com valores obtidos com as equações da norma brasileira ABNT
NBR 8800:2008 à flambagem lateral com torção, que são baseadas nas expressões de
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Timoshenko e Gere (1961) para vigas perfis I laminados de alma cheia. Também foram feitas
as mesmas análises para as vigas casteladas, sendo consideradas as propriedades geométricas
da seção transversal na região da abertura do alvéolo, conforme orientação da norma britânica
BS 5950-1:2000 (2001). A tabela 2 mostra os perfis utilizados para aferição do modelo
numérico, sendo estes o perfil W250 x 25,3 com 4,16 m e o perfil W360 x 44,6 com 8,05m
(tanto para viga laminada quanto para viga castelada).

Perfil

Tabela 2 – Aferição modelo numérico.
NBR 8800:2008
ABAQUS

Laminada W 250 x 25,3
Castelada W 250 x 25,3
Laminada W 360 x 44,6
Castelada W 360 x 44,6

Mcr (kN.m)

Mcr (kN.m)

39,31
45,51
76,35
90,39

40,97
49,72
79,24
96,39

Variação %
+ 4,04%
+ 8,45%
+ 3,65%
+ 6,22%

A tabela 3 mostra a variação percentual do modelo numérico desenvolvido. Para tal,
compararam-se os perfis castelados com coeficiente de expansão de 50%, ensaiados
experimentalmente por Zirakian e Showkati (2006) com perfis castelados fabricados a partir
dos perfis IPE 120 e IPE 140, produzidos de acordo com a Euronorma 19-57.

Perfil
Laminado
Original

Tabela 3 – Comparação entre carregamentos críticos.
Valor
Valor
Variação Percentual
Perfil
experimental
numérico
Lb (mm)
Castelado
Pcr (kN)
Pcr (kN)

IPE 120

C 180

3271,0

21,58

23,39

+ 7,74%

IPE 140

C 210

3269,5

37,22

37,62

+ 1,06%

A partir dos resultados expostos para as análises de autovalor realizadas em
comparação com a norma brasileira ABNT NBR 8800:2008 e devido à proximidade de
resultados obtidos frente aos ensaios realizados por Zirakian e Showkati (2006), considerouse como validado o modelo numérico desenvolvido neste trabalho.
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 7 mostra algumas vigas analisadas com aspecto deformado, caracterizando o
colapso. Na figura (a) é mostrado o perfil 530x82 castelado com 5,21m de comprimento
evidenciando as plastificações simétricas no entorno dos alvéolos próximos à região dos
apoios, caracterizando mecanismo Vierendeel. Na figura (b) é mostrada a análise numérica
para uma viga com perfil W530x82, com 13,88m de comprimento. Na figura (c) é mostrada
uma viga castelada reforçada longitudinalmente, com reforço no sentido vertical,
desenvolvida a partir do perfil W410x53 com 11,88m de comprimento destravado. Na figura
(d) é mostrada a análise numérica de uma viga castelada reforçada horizontalmente,
desenvolvida a partir do perfil W410x53, com 11,88m de comprimento destravado.
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Figura 7 – Colapso de vigas ensaiadas.
6.1. Resultados obtidos com a análise baseada na NBR8800:2008
Os resultados teóricos das análises realizadas para as vigas desenvolvidas a partir dos
perfis laminados são mostrados na figura 8, sendo as partes (a) W310x32,7 , (b) W410x53 e
(c) W530x82. Os resultados foram obtidos utilizando as expressões de cálculo para o
momento fletor resistente da ABNT NBR 8800:2008 com as propriedades geométricas
calculadas no centro da abertura para as seções transversais estudadas.

Figura 8 – Análise teórica para os perfis (a) W310x32,7 , (b) W410x53 e (c) W530x82.
Para os perfis estudados, quanto à previsão do momento crítico à flambagem lateral
com torção com o uso das expressões de cálculo da ABNT NBR 8800:2008, foi constatado o
aumento da capacidade de carga com a implementação dos reforços quando comparados aos
perfis laminados e castelados. Para vãos curtos, o reforço longitudinal no sentido vertical se
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mostrou mais efetivo por aumentar a distância entre os Tês superior e inferior. Também
notou-se que, para vãos mais longos, o reforço longitudinal no sentido horizontal se mostrou
mais vantajoso, o motivo para tal é que o reforço horizontal aumenta o momento de inércia no
eixo y-y, que é atuante na equação de determinação do momento fletor crítico à FLT da
ABNT NBR 8800:2008.
6.2. Resultados obtidos com a análise numérica
Na figura 9 são mostrados os resultados obtidos com as modelagens numéricas
realizadas no programa Abaqus, a partir dos perfis laminados (a) W310x32,7 ,(b) W410x53 e
(c) W530x82, considerando as NLG (não linearidade geométrica) do modelo.
Como esperado, as vigas casteladas reforçadas apresentaram maior momento fletor
resistente à flambagem lateral com torção quando comparado com o perfil laminado original,
pois tem a seção transversal mais alta. No caso do reforço horizontal, além de maior altura,
tem também, maior momento de inércia no eixo y-y. As vigas casteladas reforçadas
longitudinalmente com reforço horizontal se mostraram mais vantajosas que os outros
modelos estudados, inclusive que o modelo com reforços verticais, obtendo resultados até
70% superiores aos da viga laminada que originou estes perfis.

Figura 9 – Análise numérica para os perfis (a) W310x32,7 , (b) W410x53 e (c) W530x82.
6.3. Variação percentual entre os resultados teóricos e numéricos
Realizou-se a comparação para verificar a discrepância entre os resultados obtidos
entre os momentos críticos baseados na ABNT NBR 8800:2008, em relação à análise
numérica considerando as NLG. As diferenças foram analisadas utilizando a equação 3.
Δ% =

(3)

Na figura 10 são mostradas as diferenças relativas entre os modelos de predição de
momento fletor crítico para os perfis (a) W310x32,7 , (b) W410x53 e (c) W530x82. Os
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modelos estruturais estudados apresentaram boa correlação entre si, embora tenham
apresentado discrepâncias que variaram de +8% até -33%. Essas diferenças ocorreram entre
os resultados dos modelos numéricos e os resultados com base no método de cálculo da
ABNT NBR 8800:2008 para a flambagem lateral com torção.
A diferença entre os valores dos momentos fletores encontrados na análise numérica
em relação aos valores da ABNT NBR 8800:2008 aumenta para pequenos vãos, devido a
outros mecanismos de colapso limitarem a capacidade resistente da viga, tais como,
mecanismo Vierendeel, flambagens localizadas da mesa e da alma, etc.

Figura 10 – Variação percentual entre as análises para os perfis (a) W310x32,7 , (b)
W410x53 e (c) W530x82.
7. ANÁLISE SIMPLIFICADA DE VIABILIDADE DOS REFORÇOS
Para o modelo estrutural desenvolvido neste trabalho, além do processo de fabricação
das vigas casteladas, tem-se o aumento na quantidade de aço implementado na estrutura. Para
analisar a viabilidade da implementação dos reforços, deve-se levar em conta o custo de
produção das vigas casteladas e a massa adicional do reforço a ser inserido.
Foram escolhidos perfis laminados para comparação com o perfil reforçado
longitudinalmente no sentido horizontal. A tabela 4 visa comparar a capacidade resistente à
FLT do modelo estrutural desenvolvido neste trabalho, com outro perfil laminado que tenha
aproximadamente a mesma massa do perfil reforçado longitudinalmente.
Tabela 4 – Aumento de massa para os perfis.
W410x53
W310x32,7

Perfil
Aumento da massa da viga
Massa do reforço
Massa da estrutura reforçada
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16,32 %
5,34 kg/m
38,04 kg/m
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19,77 %
10,48 kg/m
63,48 kg/m

W530x82
19,24 %
15,78 kg/m
97,78 kg/m
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O comparativo de viabilidade estrutural entre os perfis analisados é mostrado na figura
11 (a) W310x32,7 , (b) W410x53, (c) W530x82. Para os comprimentos considerados
verificou-se que a viabilidade na utilização dos reforços deve ser estudada caso a caso,
considerando o perfil a ser utilizado bem como o comprimento destravado. O uso de reforço
longitudinal no sentido horizontal se mostrou mais viável para pequenos comprimentos
destravados, não sendo uma opção viável para qualquer comprimento destravado do ponto de
vista da resistência à flambagem lateral com torção.
Uma variável que deve ser levada em conta na análise da FLT é o momento de inércia
no eixo y-y (paralelo à alma), sendo que o reforço longitudinal no sentido horizontal visa
aumentar essa propriedade além de travar os alvéolos.

Figura 11 – Análise de viabilidade para os perfis (a) W310x32,7 , (b) W410x53 e (c)
W530x82.
8. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi realizado um estudo sobre o fenômeno da flambagem lateral com
torção para vigas de aço casteladas. Foram utilizados dois tipos de reforços longitudinais,
sendo um posicionado paralelo às mesas e o outro posicionado paralelo à alma, ambos
inseridos durante a fase de fabricação da viga castelada.
Devido aos custos para fabricação das vigas casteladas serem maiores que o custo das
vigas laminadas, a viabilidade econômica deve ser estudada caso a caso.
As vigas casteladas reforçadas longitudinalmente ainda carecem de estudos mais
aprofundados para seu emprego como elementos estruturais. Para os perfis estudados, o
reforço aumentou a quantidade de aço utilizado na fabricação dos modelos reforçados em
cerca de 16 a 20%.
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O reforço horizontal melhorou a capacidade resistente da viga entre 30% e 70% em
relação ao perfil laminado. Também foi constatado pela análise numérica que sua inserção é
mais vantajosa que a inserção do reforço no sentido vertical.
A melhoria observada se dá para os perfis estudados e para as faixas de comprimento
destravado adotadas, sendo analisado quanto ao momento fletor resistente à flambagem lateral
com torção. Notou-se que a melhoria na capacidade resistente da viga à FLT é inversamente
proporcional ao comprimento destravado da viga.
O estudo paramétrico mostrou que o uso de reforços longitudinais permite uma
redução na quantidade de contenções laterais. Isso se deve ao fato de que, para um mesmo
momento crítico aplicado, é possível aumentar o comprimento destravado da viga em cerca de
30% em relação à viga laminada. Tal fato pode reduzir o custo global da estrutura.
Além disso, a melhoria dos processos de corte e solda relacionados à fabricação de
vigas casteladas reduz o custo de produção dessas vigas e aumenta a viabilidade econômica
desse modelo estrutural. Como consequência dessa redução de custo tem-se, também, o
aumento da viabilidade da utilização de reforços em vigas casteladas.
9. REFERÊNCIAS
Associação Brasileira Normas Técnicas. ABNT NBR 8800:2008: Projeto de
Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios. Rio De Janeiro,
2008.
Bezerra, E. M. Determinação do Momento Fletor Resistente À Flambagem Lateral
Com Torção De Vigas De Aço Casteladas. Dissertação De Mestrado – Universidade Federal
De Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
British Standards Institution - Bs 5950-1:2000: Structural Use of Steelwork In
Building Part 1: Code of Practice For Design- Rolled And Welded Sections. British Standards
Institution (Bsi), London, 2001.
Earls, C. J. Effects Of Material Property Stratification And Residual Stresses On
Single Angle Flexural Ductility. Journal Of Constructional Steel Research, V. 51, P.147-175,
1999.
Ellobody, E. Interaction Of Buckling Modes In Castellated Steel Beams. Journal Of
Constructional Steel Research. Elsevier, No. 67. P. 814-25, 2011.
Hibbitt, Karlsson E Sorensen. Abaqus/Standard – User’s Manual, Vol. I, II e III.
Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc, Eua, 1998.
Kerdal, D. E. Lateral Torsional Buckling Strength Of Castellated Beams. 1982. Thesis
(Doctor Civil And Structural Engineering) - University Of Sheffield, Sheffield (1982).
Sayed-Ahmed, E. Y. Lateral Torsion-Flexure Buckling Of Corrugated Web Steel
Girders. Structures And Building, V. 158. Issue Sbi. P. 53-69, 2005.
Riks, E. The Application Of Newton’s Method To The Problem Of Elastic Stability.
Journal Of Applied Mechanics, Transactions Of The Asme, V. 39, P. 1060-1066, 1972.
Silva E. E. Otimização De Estruturas De Concreto Armado Utilizando Algoritmos
Genéticos. Dissertação De Mestrado Em Engenharia - Escola Politécnica Da Universidade De
São Paulo, São Paulo, 2001.
Timoshenko, S. P.; Gere, J. M. Theory of Elastic Stability. 2ª ed. New York: McGrawHill Kohskusha, 1961.
Wempner, G. A. Discrete Approximations Related To Nonlinear Theories Of Solids.
International Journal Of Solids And Structures, V. 7, P. 1581-1599, 1971.
Zirakian, T.; Showkati, H. Distortional Buckling Of Castellated Beams. Journal
Construct. Steel Research. Elsevier, V. 62, No. 9, P. 863-871, 2006.

16

Engenharia Civil  UM

Número 53, 2016

