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RESUMO 

As ligações têm um papel importante no desempenho estrutural, elas promovem a 

união entre partes na estrutura e são capazes de transmitir esforços (como 

momento fletor, esforços cisalhante e normal) entre os vários elementos 

estruturais. Assim as ligações idealizadas, rígidas ou flexíveis, apresentam 

respostas estruturais diferentes dos resultados obtidos através da condição real, 

em que as ligações transmitem momentos ou são submetidas a algum tipo de 

rotulação, caracterizando assim ligações com rigidezes intermediárias. Com intuito 

de estudar o comportamento de uma tipologia de ligação semirrígida utilizada para 

conectar uma coluna em seção tipo “I” a vigas de seção tipo “caixa”, esta pesquisa 

estendeu ao estudo realizado através de ensaios experimentais, para avaliar o 

comportamento da ligação viga-coluna semirrígida através de análise numérica 

por meio do programa ANSYS. Foram analisados nessa pesquisa dois protótipos, 

um sem enrijecedores de coluna e outro com enrijecedores de coluna. A modelagem 

se deu no âmbito tridimensional através da reprodução via programa, do ensaio 

experimental. Para melhor previsão do comportamento da ligação, foram inseridas 

ao modelo a não linearidade física e geométrica. Foram obtidas as curvas força-

deslocamento e a evolução das tensões de von Mises para os diferentes 

componentes dos protótipos. Os resultados indicaram a viabilidade da análise 

numérica para ligação proposta. 

Palavras chave: Ligações parafusadas semirrígidas. Análise numérica. Perfis 
formados a frio. Desempenho estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Connections play an important role in the structural performance, they promote the 

union between parts in the structure and can transfer efforts (such as bending 

moment, shearing effort and normal effort) between various structural elements. 

Then idealized, rigid or flexible connections present structural responses, different 

from the results obtained through the real condition, in which the connections 

transmit moments or are submitted to some kind of labeling, characterizing 

connections with intermediate rigidnesses. Aiming to study the behavior of a semi-

rigid connection typology used to connect a “I” type section column to “box” type 

section beams, this research extended the study carried out through experimental 

essays, to assess the behavior of the semi-rigid column-beam connection through the 

numerical analysis by ANSYS program. Two prototypes were analyzed in this 

research, one without column stiffeners and another one with column stiffeners. The 

modeling occurred in the three-dimensional context through the reproduction 

program, of the experimental essay. For a better forecast of the connection behavior, 

physical and geometric non-linearity were inserted to the model. The force-

displacement curves and the evolution of the von Mises stresses for the different 

prototype components were obtained. The results indicated the numerical analysis 

feasibility for the proposed connection. 

Keywords: Semirigid screw connections. Numerical analysis. Cold-formed profiles. 
Structural performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os perfis de chapas finas, obtidos por conformação a frio, também chamados 

de perfis de aço formados a frio, têm seu uso em constante crescimento no país. Sua 

difusão se deu devido às diversas aplicabilidades que se podem ter com esses 

elementos. O surgimento desses perfis deu origem a sistemas de coberturas mais 

leves, edificações residenciais, formas para laje de concreto, telhas metálicas, 

calhas para fins funcionais e estruturais, elementos para fixação de vedações 

verticais e horizontais, elementos estruturais para produtos do setor 

automobilístico e aeroespacial, produtos para o setor agropecuário, dentre outros. 

Assim, por se tratar de perfis mais leves que os produtos metálicos 

convencionais, sua usabilidade tem se destacado em sistemas construtivos onde 

esta característica é importante. Por exemplo, no âmbito habitacional, os sistemas 

modulares, como o light steel frame, foram criados de forma a estabelecer soluções 

de construções limpas, industrializadas, racionalizadas e com prazo de execução 

menor, chegando-se a um produto final em condições satisfatórias, similares a uma 

edificação com materiais usuais de mercado. No entanto, esse emprego de novas 

técnicas e tecnologias demanda maior conhecimento técnico dos profissionais 

envolvidos, desde sua concepção até a sua entrega. 

Considerando o uso desses perfis no setor habitacional, deve-se ressaltar que 

eles são comumente utilizados na construção de edifícios de pequeno porte com 

mais de dois pavimentos. Portanto, nesta pesquisa é investigado o sistema de 

ligações desenvolvidas para conectar vigas de seção “caixa” com colunas de seção 

“I enrijecido”, que foi baseado em uma edificação de quatro pavimentos, projetada 

com perfis formados a frio, concebida pelo projeto USIHAB em 2001 (MORAIS, 

2003). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Inaba e Coelho (2015), a construção civil já se tornou o maior 

mercado para o aço, representando o equivalente a 37% de suas vendas em todo o 

país, como mostra a Figura 1. Isso comprova a tendência de crescimento da 

construção em aço e a importância desse produto no mercado, mesmo que ainda 
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seja predominante a construção de edificações em estruturas de concreto armado 

no Brasil. 

Figura 1: Percentual de evolução da participação dos principais setores consumidores do 
aço no Brasil. 

 
Fonte: INABA E COELHO, 2015 

Sabe-se que o aço é oriundo da indústria e os sistemas construtivos 

industrializados estruturados em aço possuem algumas vantagens em relação aos 

sistemas convencionais e podem garantir ganho de prazo e qualidade, sendo uma 

alternativa na construção de edificações. Por isso, os setores siderúrgicos e da 

construção civil devem garantir soluções e alternativas que ofereçam produtos para 

a construção civil com qualidade a custos plausíveis. 

Além de tais vantagens, segundo pesquisa feita pelo Departamento da 

Indústria da Construção (DECONCIC) da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP), em 2014 o déficit habitacional foi de 6,198 milhões de famílias, 

contra 6,941 milhões em 2010 – esses dados foram obtidos por meio de metodologia 

de cálculo desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP). No intervalo de tempo 

da pesquisa, a queda do déficit habitacional foi em média de 2,8% ao ano. 

Considerando que cada família mora em uma habitação, essa redução do déficit 

representa aproximadamente 740 mil domicílios (FIESP, 2016). 

Nota-se assim, que no Brasil, o uso de sistemas construtivos em aço é 

relevante, já que, no âmbito social, o déficit habitacional no país tende a estimular 

o uso da habitação social estruturada em aço, modificando essas estatísticas. 
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Devido às necessidades de se desenvolverem sistemas com desempenho cada 

vez mais eficazes, estudos específicos sugerem soluções inovadoras que podem ser 

empregadas, mas que demandam processos como análises experimentais e 

numéricas, de forma a prever o comportamento da estrutura de modo mais similar 

ao real, abrangendo cada parte da edificação, desde a concepção de sua modulação 

até materiais estruturais e de acabamento, e detalhes envolvendo as ligações entre 

os perfis. 

Visando esse objetivo, o foco deste trabalho recai sob as ligações não usuais 

como forma de se obter produtos mais satisfatórios que atendam à demanda do 

usuário e que garantam a qualidade da estrutura. Seu foco são ligações 

parafusadas semirrígidas entre peças estruturais de sistemas construtivos 

habitacionais, e por se tratarem soluções construtivas possuem tipologia que 

promovem maior facilidade na montagem. 

Há que se considerar que a função estrutural de suportar os carregamentos 

e ao mesmo tempo dar suporte aos demais elementos que compõem a estrutura, 

muitas vezes, só é percebida na fase inicial da construção, ainda que toda forma e 

composição dos seus elementos são estudadas e escolhidas minuciosamente, assim 

como os demais materiais da obra. Sendo assim, tanto as peças estruturais quanto, 

principalmente, a forma em que é feita a ligação entre as partes da estrutura 

estimulam os profissionais, pesquisadores, empresas e instituições de ensino a 

pesquisarem soluções de ligações para problemas não usuais. Devido a 

complexidade de previsão do comportamento que certas tipologias de possam ter, 

a pesquisa por meio de simulação das ligações em programa tem bastante 

importância no âmbito científico, pois sabe-se que seu comportamento físico pode 

ser variável conforme configurações distintas adotadas.  

Devido ao alto custo dos ensaios experimentais, é comum o desenvolvimento 

de modelos numéricos que representem seu comportamento, tais como 

desenvolvido neste trabalho. Foi utilizado o programa ANSYS do qual no sistema 

Ansys Mechanical foi simulado o objeto de estudo, juntamente com operações que 

utilizam a linguagem APDL (ANSYS Parametric Design Language) (ANSYS, 

2013), facilitando a reprodução da análise. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem por finalidade geral avaliar, por meio do método dos 

elementos finitos, o comportamento de uma tipologia de ligação parafusada 

semirrígida em perfis formados a frio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Como finalidade específica, discutir os resultados obtidos no trabalho 

experimental de Silva (2006) e verificar por meio de programa via elementos 

finitos, o modelo de ligação proposto na referida pesquisa, verificar a viabilidade 

da análise numérica, comparar os resultados obtidos no modelo numérico com os 

do modelo experimental. 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu no estudo da ligação 

proposta no trabalho de Silva (2006). 

Foi realizada a identificação de elementos de análise para este trabalho, bem 

como o desenvolvimento do modelo numérico da ligação. 

Foi realizada a modelagem computacional via programa ANSYS, 

introduzindo simplificações necessárias para acelerar o processamento e garantir 

a convergência. Foi avaliado o comportamento da ligação e a eficiência do modelo 

numérico proposto para representar adequadamente os fenômenos observados 

experimentalmente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PERFIS FORMADOS A FRIO E SUAS GENERALIDADES 

 De acordo com Silva (2006), os perfis formados a frio possuem versatilidade 

devido às diferentes formas e composições de seções que podem ser obtidas, sendo 

possível ter seções com até 0,4 mm de espessura. No entanto, a NBR 6355 (ABNT, 

2012) padroniza algumas seções mais usuais com dimensões preestabelecidas. 

Assim, seu método de fabricação ou conformação pode ser realizado por dois 

processos: descontínuo, por meio de uma dobradeira ou prensa, em que a peça é 

submetida à punção contra a matriz para estampagem da forma do perfil, e neste 

caso, cada dobra é obtida isoladamente; ou contínuo, realizado por meio de 

perfiladeiras, que são equipamentos dispostos em sequência, nos quais é 

introduzida uma chapa e, ao longo do processo, a seção do perfil é formada 

gradualmente com a mudança de tamanho e orientação dos roletes. A quantidade 

de roletes depende da complexidade da forma da seção que se deseja obter. Esse 

método possui vantagem, pois a produção pode ser feita em larga escala 

(RODRIGUES, 2009). As Figuras 2 e 3 ilustram, respectivamente, esses dois 

processos. 

Figura 2: Sequência do processo de conformação descontínuo (dobradeira) 

  
a) dobragem por rotação 

  

b) dobragem por prensagem 

Fonte: RODRIGUES, 2009 
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Figura 3: Sequência do processo de conformação contínuo (perfiladeira) 

 
a) perfilagem

Fonte: RODRIGUES, 2009 

Segundo Silva (2006), as primeiras publicações oficiais sobre especificações 

de projetos surgiram em 1946 pelo American Iron and Steel Institute (AISI), cuja 

norma foi baseada nos estudos realizados na Universidade de Cornell desde 1939, 

com patrocínio do AISI, sob direção do Professor George Winter. Já no Brasil, esses 

estudos se iniciaram por volta da década de 60, no momento em que determinadas 

empresas do setor detinham alguns equipamentos específicos para a realização dos 

processos de conformação, tendo sua produção nacional com maior enfoque quando 

publicada a NBR 14762 (ABNT, 2010), a qual contém os métodos de 

dimensionamento, tipologias de seções mais usuais e tolerâncias de dimensões e 

correlações entre elementos de seções transversais, com abordagem diferente das 

estruturas metálicas convencionais, compostas por perfis soldados e laminados, 

que são abordados na NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Podem-se classificar as seções dos perfis de acordo com sua forma, podendo 

ser perfil ou painel. O primeiro subdivide-se em seção aberta, fechada e composta. 

Já o segundo possui estruturas similares, modificando-se apenas alguns detalhes 

em sua conformação. Sua utilidade vai desde telhas para cobertura, até formas de 
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aço incorporadas ao concreto para lajes mistas e painéis de fechamento. As Figuras 

4 e 5 ilustram os tipos de seções mais usuais. 

Figura 4: Tipologia de seções transversais usuais tipo perfil 

 
(a) Seção aberta 

 

(b) Seção fechada 

 

(c) Seção composta 

Fonte: SILVA, 2006 
 

Figura 5: Tipologia de seções transversais usuais tipo painel 

 

 
Fonte: SILVA, 2006 

2.2 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

Os perfis formados a frio são conhecidos pela sua grande variabilidade de 

formas e pela sua leveza. Assim, com espessuras reduzidas, seus elementos se 

compõem de chapas com pequenas espessuras, se comparadas às dimensões da 

seção transversal. Isso influi diretamente na forma como os perfis se comportam 

quando submetidos a qualquer tipo de carregamento, geralmente apresentando 

fenômenos de flambagem local, distorcional, global e por flexão associada à torção. 

De acordo com Souza (2013), a flambagem local ocorre quando as seções dos 

elementos mudam de forma, com aparecimento de ondulações, mas mantendo a 

angulação original das paredes do elemento. Já a flambagem global se dá ao longo 

do comprimento da peça no sentido longitudinal por flexão ou flexo-torção. O modo 

de flambagem distorcional, por sua vez, é verificado quando a seção sofre alterações 

em que há o deslocamento de suas arestas, ou seja, perde-se a angulação original 
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entre as paredes resultando em abertura ou fechamento delas. Este fenômeno 

ocorre devido à alta esbeltez das seções formadas a frio e é de difícil quantificação, 

sendo necessário o auxílio de programa para sua análise.  

Todos os fenômenos de flambagem mencionados podem ocorrer 

isoladamente ou com interação com outros modos, ou seja, para determinados 

comprimentos podem ocorrer modos em simultaneidade. Quanto maior a interação 

entre os modos, maior a dificuldade de previsão do comportamento e da resistência 

da peça estrutural (SILVESTRE E GARDNER, 2010). 

2.3 MÉTODO NUMÉRICO DE ANÁLISE ESTRUTURAL 

Os conceitos aplicados no desenvolvimento da Engenharia não estão 

atrelados somente à utilização de novas tecnologias e de novos materiais, mas 

também à viabilização de seu emprego por meio de estudos que comprovem sua 

eficácia nas situações previstas para sua utilização. Sendo assim, a Engenharia, 

em suas diferentes vertentes, tem ganhado espaço no desenvolvimento de produtos 

e no âmbito da pesquisa e da simulação em programas, prevendo o comportamento 

dos materiais e de seus objetos de estudo. 

Na era tecnológica, o emprego da informatização tornou-se uma ferramenta 

aliada e imprescindível para as situações cotidianas, sendo parcial ou totalmente 

necessária para o desenvolvimento completo de uma determinada tarefa. Porém 

esse processo passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento de métodos 

computacionais que dão suporte ao usuário, sendo esses métodos desenvolvidos 

com o intuito de buscar a representação dos fenômenos reais sem abdicar da 

eficiência computacional (SOUZA, 2013). 

É com base nesses preceitos que se utilizam métodos numéricos associados 

à programação e ao desenvolvimento de programas aplicados à Engenharia, pois, 

por meio desses, é possível criar, modelar e analisar formas mais complexas e 

diferenciadas, dando ao profissional maior capacidade de criatividade e inovação 

de seus produtos. 

Entre os métodos mais conhecidos, encontra-se o Método dos Elementos 

Finitos (MEF). Segundo Weaver e Johnston (1984), ele se baseia na subdivisão de 
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uma barra contínua em um sistema discreto, com um número finito de elementos. 

Essa discretização se aplica tanto a elementos de barra quanto a elementos sólidos 

ou de superfícies, gerando uma malha de elementos e de nós. 

2.4 ESTUDOS NUMÉRICOS DE LIGAÇÕES EM PERFIS FORMADOS A FRIO 

Diversos estudos experimentais e teórico-experimentais têm abordado 

ligações e seções de perfis formados a frio. Por isso, fazer uma associação do modelo 

empírico com o numérico torna a pesquisa mais abrangente, dando mais 

credibilidade ao produto estudado, confiabilidade nos resultados e maior varredura 

das possíveis falhas do modelo. Nesse aspecto, se a análise numérica é capaz de 

reproduzir o modelo fielmente, fornecendo soluções próximas de soluções 

analíticas, resulta em uma pesquisa com maior embasamento técnico, prático e 

teórico. Alguns trabalhos publicados indicam a busca por soluções cada vez mais 

inovadoras e com resultados satisfatórios. Sarawit e Peköz (2003), por exemplo, 

desenvolveram um importante trabalho no que tange a ligações parafusadas em 

perfis formados a frio. Eles analisaram ligações de extremidades de racks, em que 

conectores nas extremidades de viga são usados para fazer ligações entre viga e 

coluna. A natureza semirrígida dessas conexões se deu primariamente à distorção 

das paredes da coluna, ao rasgamento da perfuração na coluna, e à distorção do 

conector de extremidade da viga. Dessa forma, a estabilidade do pórtico depende 

especificamente do comportamento de suas conexões, portanto é importante ter 

meios de prevê-la. Os projetos dessas conexões variam amplamente, fazendo com 

que seja impossível desenvolver um modelo analítico geral demandando testes de 

ligação viga-coluna para determinar a relação do momento fletor com a mudança 

no ângulo entre a coluna e a viga de ligação.  

Conforme Sarawit e Peköz (2003), dois testes foram usados para determinar 

a rigidez dessas ligações, o teste da viga em balanço e o teste do pórtico. Em seu 

estudo foi utilizado o teste da viga em balanço, no entanto o cisalhamento referente 

à parcela do momento, no exemplo utilizado, é melhor representado pelo teste do 

pórtico, por se tratar de um modelo que representa a situação usual no qual uma 

viga é estruturada em um sistema. Portanto, os autores indicam, em adição ao 
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teste utilizado o teste do pórtico, incluído como um possível meio para determinar 

a relação entre o momento e a rotação da ligação. 

Os resultados da rigidez da ligação viga-coluna, obtidos por Sarawit e Peköz 

(2003), com a simulação do ensaio por meio de um programa de elementos finitos 

foram consonantes com os resultados obtidos no teste em laboratório. Entretanto, 

o modelo em elementos finitos não foi capaz de reproduzir o modo de ruptura na 

perfuração que foi observado no teste da viga em balanço. No ensaio, a falha 

ocorreu com o rasgamento da perfuração da coluna pela cabeça do parafuso 

sextavado. Portanto, o momento resistente da ligação, obtido a partir do modelo 

numérico, foi maior que o obtido experimentalmente. Melhorias na análise em 

elementos finitos podem ser realizadas com melhores detalhes na modelagem do 

parafuso e da ligação e considerando mecânica de fratura. 

Yu, Chung e Wong (2005) também contribuíram para a busca de soluções 

inovadoras e realizaram uma extensa investigação experimental sobre ligações 

parafusadas resistentes a momento entre seções de aço formadas a frio, com total 

de 16 subestruturas de viga-coluna. Várias configurações de ligações foram 

testadas sob cargas transversais e verificou-se que para as seis subestruturas de 

viga-coluna, com grandes espaçamentos entre parafusos e chapas gusset grossas 

nas ligações, a falha por flexão das seções ligadas era sempre crítica. As 

resistências de momento das ligações atingiram pelo menos 85% das capacidades 

de momento das seções ligadas. Além disso, o trabalho dos autores apresenta uma 

investigação teórica para prever o comportamento estrutural de ligações 

parafusadas resistentes ao momento entre seções de aço formado a frio. É 

apresentado um modelo não linear de elementos finitos das subestruturas de viga-

coluna que incorporam o efeito de junções semirrígidas. Com base nas curvas 

medidas de momento-rotação das junções das ligações parafusadas resistentes a 

momento, as curvas globais de carga lateral/deformação das subestruturas são 

previstas, e observou-se que muito se assemelham às curvas obtidas a partir dos 

ensaios. Ademais, uma fórmula semiempírica para a previsão de flexibilidade das 

ligações parafusadas de momento também foi proposta após uma calibragem 

cuidadosa em relação aos dados de ensaio. Foi provado que os métodos de análise 
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propostos são altamente eficazes para prever o desempenho estrutural de 

estruturas de aço formado a frio com ligações parafusadas resistentes a momento. 

Rezende, Malite e Neto (2006) apresentam uma proposta de modelos 

numéricos tridimensionais de ligações parafusadas em chapas finas e em perfis 

formados a frio. Os modelos numéricos foram construídos com a finalidade de 

avaliar a resistência e o comportamento dessas ligações. Para a modelagem 

numérica, foi utilizado o programa ANSYS. Para avaliar a eficiência e a 

confiabilidade desses modelos, seus resultados foram comparados com os 

resultados obtidos por meio de ensaios experimentais realizados no Laboratório de 

Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. 

Diante das conclusões, os resultados numéricos apresentaram-se satisfatórios 

quando comparados com resultados experimentais. 

Também é importante citar Vellasco et al. (2006) que apresentaram uma 

análise paramétrica semirrígida de pórticos que considerou parâmetros como: 

rigidez de conexão e estabilidade de quadro; e sistema estrutural (aço ou composto). 

Essa análise, com base no EUROCODE 3, levou ao desenvolvimento de um modelo 

estrutural simples implementado sobre o programa de elementos finitos no 

programa ANSYS. O modelo considerou linearidades geométricas e de material, e 

o comportamento semirrígido de suas conexões. Finalmente, os resultados da 

investigação foram simplificados para verificar o potencial econômico e a eficiência 

das soluções semirrígidas. Assim, até 15% de economia, em termos de peso de aço, 

foi alcançada para as estruturas investigadas, mesmo quando comparada com a 

solução mais econômica tradicional.  

Ali et al. (2011) também fizeram importante trabalho com um estudo 

experimental-numérico sobre o desempenho estrutural de ligações viga-coluna com 

vigas de perfis de U simples como ligações parafusadas resistentes a momento. 

Esses experimentos foram realizados em duas amostras e os resultados 

constataram que a falha da seção causada por flambagem por flexão era sempre 

crítica. Conseguindo alcançar resistências ao momento próximas dos resultados 

das seções ligadas, provou-se que as ligações propostas eram estruturalmente 

bastante eficientes. Com isso, foram realizados modelos em elementos finitos com 
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uso de elementos de casca para modelar as seções, enquanto elementos de barra 

foram utilizados para modelar os parafusos, com incremento de não linearidade do 

material. A comparação entre os resultados experimentais e numéricos pelo 

método de análise proposto mostrou-se bastante adequada. 

Silva (2017) por sua vez apresentou um método analítico de avaliação da 

semirrigidez de algumas tipologias de ligações pré-definidas pelo EUROCODE 3, 

que possibilitaram apresentar o comportamento momento-rotação. Em sua 

pesquisa foi utilizado as equações propostas pelo método utilizado e foram 

incorporados coeficientes de ajuste devido à diferença nas características 

geométricas da ligação em estudo. Os resultados da formulação apresentada foram 

comparados com modelos numéricos, simulados no programa ANSYS. Os 

resultados foram considerados satisfatórios, conforme geometria e modelos 

verificados. 
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3 PROTÓTIPOS E MODELO DE ANÁLISE 

3.1 ESTUDOS EXPERIMENTAIS DA LIGAÇÃO EM ANÁLISE 

 O trabalho de Silva (2006) estendeu o estudo e a avaliação do 

comportamento de ligações parafusadas viga-coluna, com base em seções 

transversais constituídas em perfis formados a frio, a partir da tipologia de ligação 

desenvolvida por Morais (2003) e Cabral (2004). Essas ligações, destinadas a 

conectar vigas de seção tipo “caixa”, a colunas de seção tipo “I”, possuem geometria 

conforme Figura 6. 

Figura 6: Tipologias das seções transversais utilizadas 

 
a) Seção transversal das colunas                         b) Seção transversal das vigas 

 
Fonte: SILVA, 2006 

 As seções transversais utilizadas para as vigas e colunas, são do tipo 

composta, sendo o perfil da coluna obtido através da associação de dois perfis tipo 

“cartola” e o perfil da viga é formado pela união de dois perfis tipo “U enrijecido”. 

 Morais (2003) fez oito ensaios experimentais com três tipos de protótipos. 

Sendo dois deles ensaiados com uma viga conectada a coluna compondo o modelo 

“T”, e outro composto por duas vigas conectadas, uma em cada lado da coluna, 

formando o modelo cruciforme. A Figura 7 e a Figura 8 mostram a tipologia padrão 

dos protótipos ensaiados no trabalho citado. 
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Figura 7: Esquema dos protótipos de ensaio 

 
a) modelo “T”                                     b) modelo cruciforme 

 
Fonte: SILVA, 2006 

 

Figura 8: Vista geral da ligação 

 
Fonte: SILVA, 2006 
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 Cabral (2004) incorporou ao modelo de Morais (2003) a contribuição da laje 

de concreto, presente no projeto USIHAB. Os ensaios foram realizados em cinco 

modelos cruciformes simétricos. A Figura 9 e a Figura 10 mostram a tipologia 

padrão dos protótipos ensaiados no trabalho citado.  

Figura 9: Esquema dos protótipos de ensaio (cruciforme) 

 
Fonte: CABRAL, 2004 
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Figura 10: Vista geral da ligação 
 

 
Fonte: CABRAL, 2004 

 A análise desenvolvida por Silva (2006) consistiu em uma investigação 

experimental em quatro ensaios de ligações em perfis formados a frio. Essas 

ligações ensaiadas foram idênticas às de Cabral (2004), porém sem a contribuição 

da laje de concreto e com a inclusão de enrijecedores de alma na coluna, em dois 

protótipos. Com isso sua pesquisa possibilitou a comparação com o trabalho de 

Morais (2003) devido ao ganho de resistência da ligação com a inclusão dos 

enrijecedores e, com o de Cabral (2004) por avaliar separadamente a influência da 

ligação em aço com a ligação com a laje de concreto. A Figura 11 e a Figura 12 

mostram a vista geral dos protótipos em questão. 
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Figura 11: Vista geral da ligação do protótipo B-SE 

 
Fonte: SILVA, 2006 

 

Figura 12: Vista geral da ligação do protótipo B-CE 

 
Fonte: SILVA, 2006 
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 Os elementos da ligação de Silva (2006) (Cantoneiras de ligação, reforço e 

suporte) foram idênticos aos utilizados por Cabral (2004). As dimensões e 

nomenclatura desses componentes estão representados na Figura 13. 

Figura 13: Detalhes dos elementos de ligação dos protótipos 

 
Fonte: SILVA, 2006 

 Foram ensaiados os quatro protótipos e a partir dos resultados 

experimentais encontrados dos deslocamentos nos pontos monitorados, foi obtida 

a rotação relativa da ligação para vários passos de cargas e foram traçadas as 

curvas de momento-rotação de todos os protótipos e determinada a rigidez da 

ligação. 

3.2 A GEOMETRIA DOS PROTÓTIPOS ANALISADOS 

Neste trabalho serão simulados os ensaios realizados por Silva (2006), com 

o objetivo de validar um modelo numérico capaz de prever o comportamento da 
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ligação. Os modelos criados serão subdivididos em dois grupos, conforme os 

protótipos de Silva (2006): 

 PSE – protótipo com vigas de 2,00 mm sem enrijecedores de alma; 

 PCE – protótipo com vigas de 2,00 mm com enrijecedores de alma; 

3.2.1 Protótipo sem enrijecedores (PSE) 

 O protótipo sem enrijecedores (PSE) é composto por uma coluna de seção I 

enrijecida feita de perfis cartola com dimensões 170x190x25x2,25 mm e de duas 

vigas de seção caixa 150x120x20x2,00 mm. Os elementos de ligação utilizados na 

conexão são cantoneiras soldadas às vigas, suportes em U soldados aos flanges da 

coluna e reforço soldados aos flanges e ao contorno interno da coluna.  

  O método de ligação para unir as vigas à coluna por meio dos elementos de 

ligação cantoneiras e suporte são os parafusos. Para cada viga são utilizados 12 

parafusos, perfazendo um total de 24 parafusos com 12,50 mm de diâmetro em 

cada ligação. A Figura 14 ilustra a visualização tridimensional do esquema do 

protótipo sem enrijecedores (PSE). 

Figura 14: Perspectiva do protótipo sem enrijecedores (PSE) 
 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2006) 
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3.2.2 Protótipo com enrijecedores (PCE) 

 Conforme Morais (2003), o mecanismo de colapso nas ligações foi 

caracterizado pelo escoamento dos enrijecedores dos flanges da coluna, ocorrendo 

também uma deformação excessiva nas mesas, na região da ligação. Desta forma, 

Silva (2006) incluiu enrijecedores de alma na coluna, de modo a minimizar essa 

deformação e, também a diminuir o nível de tensões nas mesas. 

 O protótipo com enrijecedores (PCE) possui configuração e perfis idênticos 

ao protótipo sem enrijecedores (PSE), sendo composto pelos mesmos elementos de 

ligação. No entanto, são soldados nas almas, nas alturas das linhas de furos do 

perfil suporte U simples, enrijecedores de alma, em ambos os lados da coluna. A 

Figura 15 mostra a perspectiva tridimensional desse protótipo e a Figura 16 ilustra 

os elementos de ligação.  

Figura 15: Perspectiva do protótipo com enrijecedores (PCE) 
 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2006) 
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Figura 16: Detalhe dos elementos componentes de ligação 

 

Fonte: SILVA, 2006 

3.3 MODELO DE ANÁLISE 

 O modelo de análise baseia-se nos protótipos apresentados e na reprodução 

via programa, do ensaio realizado por Silva (2006), conforme esquema 

representado na Figura 17. A modelagem numérica reproduziu as condições de 

contorno e situações de carregamento utilizadas no ensaio. Sendo assim, a 

modelagem dos protótipos no programa ANSYS, foi realizada conforme 

configurações e dimensões do modelo, ver Figuras 17 a 21. 
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Figura 17: Esquema de montagem utilizado no ensaio do trabalho de referência 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2006) 
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Figura 18: Geometria do perfil coluna 

 
Fonte: Programa ANSYS 

 
Figura 19: Geometria dos perfis coluna e U suporte 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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Figura 20: Geometria dos perfis vigas e cantoneiras 

 
Fonte: Programa ANSYS 

 
 

Figura 21: Perspectiva da geometria da estrutura em elementos de casca 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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3.3.1 Definição das propriedades dos materiais 

 No trabalho de Silva (2006) foram realizados ensaios de caracterização para 

os materiais da coluna, vigas e enrijecedores para determinar a tensão de 

escoamento fy dos tipos de aço utilizados nesses perfis. Para o caso dos perfis coluna 

e vigas, foi encontrado o valor médio de fy = 385,8 MPa. Para os enrijecedores foi 

encontrado o valor médio de fy = 327,2 MPa. Estes valores serão utilizados para 

estes elementos, e para os elementos de ligação U suporte e cantoneiras será 

adotado o valor nominal do aço A36 (250 MPa). 

 As propriedades mecânicas gerais dos materiais dos perfis são prescritas 

pela NBR 8800 (ABNT, 2008) e devem ser adotadas, para efeito de cálculo, 

conforme descrito a seguir: 

 Módulo de elasticidade, E = 200.000 MPa; 

 Coeficiente de Poisson, = 0,3; 

 Módulo de elasticidade transversal, G = 77.000 MPa; 

Estas propriedades foram inseridas no modelo considerando a aproximação 

bilinear do diagrama tensão x deformação, ver Figura 22, onde E representa o 

módulo de elasticidade longitudinal relativo ao comportamento elástico do 

material, enquanto Et representa o módulo de tangente relativo ao comportamento 

na zona de plastificação do material. 

Figura 22: Diagrama bilinear 

 
Fonte: FERAREZ, GOEDEL E PRAVIA, 2013 
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 Dessa maneira a Tabela 1, apresenta os valores utilizados na definição dos 

materiais no programa ANSYS. 

Tabela 1: Valores de bilinearidade 

PERFIS fy (MPa) E (MPa) Et (MPa) 

Coluna 385,8 200.000 3,92 0,3 

Vigas 385,8 200.000 3,92 0,3 

Enrijecedores 327,2 200.000 4,44 0,3 

U suporte 250 200.000 0,1 0,3 

Cantoneiras 250 200.000 0,1 0,3 

Fonte: Autor 

3.3.2 Definição da malha e atribuição das condições de contorno 

 Para definição da malha, foram considerados para os elementos de casca sem 

furos, a malha quadrangular. No caso dos elementos com furos, considerou-se 

malha triangular, para facilitar o ajuste da malha às bordas circulares dos furos. 

Nos elementos de barra das vigas, a subdivisão do trecho linear deu-se em 

elementos ao longo de seu comprimento, ver Figuras 23 a 28. 
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Figura 23: Perspectiva do modelo sem enrijecedores (PSE) com elementos de casca e 
barra com malha  

 

Fonte: Programa ANSYS 

Figura 24: Perspectiva do modelo sem enrijecedores (PSE) com geometria tridimensional 
com malha  

 
Fonte: Programa ANSYS 
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Figura 25: Perspectiva do modelo com enrijecedores (PCE) com elementos de casca e 
barra com malha 

 

Fonte: Programa ANSYS 

Figura 26: Perspectiva do modelo com enrijecedores (PCE) com geometria tridimensional 
com malha  

 

Fonte: Programa ANSYS 
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Figura 27: Distribuição da malha no elemento com furos do perfil cantoneira 

 
Fonte: Programa ANSYS 

Figura 28: Distribuição da malha no elemento com furos do perfil U suporte 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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 Para simular a interação dos parafusos entre os furos das cantoneiras e U 

suporte, utilizou-se o comando de acoplamento de nós coincidentes, o qual 

considera nos respectivos nós um ponto de conexão, igualando seus deslocamentos. 

Foram atribuídos aos pontos coincidentes vínculos de translação UX, UY e UZ. A 

tolerância utilizada de aproximação entre os nós foi de 0,0001 mm, ver Figura 29.  

Figura 29: Vista U suporte e cantoneira após aplicação do comando de acoplamento 

 
Fonte: Programa ANSYS 

 O acoplamento do U suporte à mesa da coluna também foi feita acoplando-

se os deslocamentos. Nessa fase, além dos vínculos relativos às translações, 

também foram aplicados vínculos referentes às rotações ROTX, ROTY e ROTZ, o 

que possibilita a transferência de esforços como momento fletor entre a ligação e a 

coluna, ver Figura 30. 
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Figura 30: Perspectiva U suporte e coluna após aplicação do comando de acoplamento 

 
Fonte: Programa ANSYS 

 Para estabelecer continuidade na interface entre os elementos de casca e de 

barra na viga, utilizou-se o comando Cerig, o qual cria uma região rígida. Na 

aplicação desse comando, seleciona-se o nó mestre da extremidade do elemento de 

barra localizado no centroide da seção tipo caixa, e o conjunto de nós do perímetro 

da seção os quais serão os nós dependentes. O nó mestre é que controlará o 

comportamento dos nós de seu entorno na região rígida, onde todos os nós que 

circundam se deformarão de igual valor, atribuindo àquela interface de seções uma 

configuração totalmente rígida, ver Figura 31. 
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Figura 31: Região rígida interface elemento de barra e casca 

 
Fonte: Programa ANSYS 

 Para a reprodução das condições de apoio da coluna selecionou-se os nós das 

extremidades da mesma e aplicou-se as restrições nodais às translações UX, UY, 

UZ e às rotações ROTX, ROTY e ROTZ, ver Figura 32. 

Figura 32: Representação das restrições nodais nos apoios da coluna 

 
Fonte: Autor 
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Considerando que o carregamento a ser aplicado está no plano gráfico XZ no 

sentido vertical do eixo Z, entende-se que as deformações pertinentes mais 

relevantes ocorrerão nesse plano, dessa forma introduziu-se em cada extremidade 

da viga a restrição nodal à translação UY.  

3.2.3 Definição de carregamentos e procedimentos de análise 

A maior carga de colapso registrada no ensaio experimental de Silva (2006), 

foi de 19,93 kN. Sendo assim, será considerado para fins de análise de todos os 

protótipos, a carga concentrada na extremidade de cada viga de 20 kN. Esta carga 

foi aplicada em 10 passos a fim de se obter sua trajetória de equilíbrio. 
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4 RESULTADOS 

Nesta sessão serão apresentados os resultados da pesquisa com base na 

simulação dos protótipos no programa ANSYS. A análise consistiu na aplicação da 

carga de 20 kN em incrementos de carga, nos quais cada subpasso representou um 

incremento de 10% da carga total. Após análise, foram extraídos de cada modelo os 

resultados dos deslocamentos verticais das extremidades das vigas chamadas de 

viga 1 e viga 2. Dessa forma foi possível traçar as curvas força-deslocamento de 

cada modelo e fazer a comparação com as curvas obtidas dos resultados 

experimentais de Silva (2006). 

Para o caso da simulação de cada protótipo, optou-se por fazer uma melhor 

investigação, considerando a não linearidade física e geométrica conforme 

procedimento supracitado com utilização do diagrama bilinear. 

4.1 RESULTADOS DO PROTÓTIPO SEM ENRIJECEDORES (PSE) 

Para o protótipo sem enrijecedores (PSE), nas curvas apresentadas na 

Figura 33 os resultados numéricos na análise não linear levam a valores de 

deslocamentos inferiores aos obtidos no ensaio experimental. Vale ressaltar que as 

curvas obtidas para viga 1 e viga 2 são coincidentes devido ao modelo numérico ser 

simétrico. 

Figura 33: Curvas força-deslocamento análise numérica e análise experimental do 
protótipo sem enrijecedores (PSE) 

 
Fonte: Autor 
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4.1.1 Tensões de von Mises 

 O limite de escoamento caracteriza um ponto importante na análise de 

tensões visto que a partir deste valor ocorrem os efeitos de deformações 

permanentes e plastificação das seções em perfis formados a frio, podendo 

caracterizar o colapso da estrutura. Com base nesses preceitos, foi analisada a 

evolução das tensões de von Mises para cada elemento estrutural para avaliar a 

ocorrência deste fenômeno. 

Na Figura 34, observa-se nas colunas, que as maiores tensões desenvolvem-

se na região onde existe o reforço de coluna, o que indica a viabilidade do seu 

emprego na mesma. 

Figura 34: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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Na Figura 35, as tensões desenvolvidas na viga corroboram o observado para 

as cantoneiras, pois a região onde se têm os maiores valores na viga corresponde 

àquela do primeiro furo mais externo da cantoneira, ver Figura 37. 

Figura 35: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 

Fonte: Programa ANSYS 

Na Figura 36, observa-se no suporte que, devido à sua espessura ser maior 

que a cantoneira, o desenvolvimento de tensões neste elemento não atinge o 

escoamento, como ocorre naquelas, ver Figura 37. 

Figura 36: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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Na Figura 37, as maiores tensões desenvolvem-se no primeiro furo mais 

externo da cantoneira, ou seja, aquele mais afastado da alma da coluna. Este 

comportamento é coerente, uma vez que o primeiro parafuso é o mais solicitado, e 

o gráfico de tensões das vigas corrobora esta observação, ver Figura 35. 

Figura 37: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 

4.2 RESULTADOS DO PROTÓTIPO COM ENRIJECEDORES (PCE) 

A análise do protótipo com enrijecedores (PCE) se deu na mesma forma que 

no protótipo sem enrijecedores (PSE). Pode-se observar nas curvas apresentadas 

na Figura 38 que os resultados obtidos através da análise não linear produziram 

resultados de deslocamentos inferiores aos obtidos no ensaio experimental. Nesse 

caso as curvas numéricas tiveram um comportamento praticamente linear, 

indicando que a inclusão dos enrijecedores conferem a ligação maior resistência ao 

momento fletor. 
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Figura 38: Curvas força-deslocamento análise numérica e análise experimental do 
protótipo com enrijecedores (PCE) 

 
Fonte: Autor 

4.2.1 Tensões de von Mises 

No caso da análise de tensões para o protótipo com enrijecedores (PCE), 

observa-se na Figura 39, que os enrijecedores absorvem as tensões, aliviando os 

esforços na alma da coluna e tornando dispensável o reforço de coluna ali instalado.  
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Figura 39: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 

Na Figura 40, as tensões desenvolvidas na viga corroboram o observado para 

as cantoneiras, pois a região onde se têm os maiores valores na viga corresponde 

àquela do primeiro furo mais externo da cantoneira, ver Figura 42. 

Figura 40: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 
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Na Figura 41, observa-se neste caso que, no suporte, na região entre o 

terceiro parafuso e a solda na alma, na região do enrijecedor, o aço é levado ao 

escoamento. Isto indica o melhor aproveitamento da rigidez do suporte, obtendo-se 

assim uma melhor contribuição deste elemento para a resistência e o 

comportamento da ligação. 

Figura 41: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 
Fonte: Programa ANSYS 

Na Figura 42, as maiores tensões desenvolvem-se no primeiro furo mais 

externo da cantoneira, ou seja, aquele mais afastado da alma da coluna. Este 

comportamento é coerente, uma vez que o primeiro parafuso é o mais solicitado, e 

o gráfico de tensões das vigas corrobora esta observação, ver Figura 40. 
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Figura 42: Tensão de von Mises para a carga P=2kN (a), P=10kN (b) e P=20kN (c) 

 

Fonte: Programa ANSYS 
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5 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

Com base nas discussões aqui apresentadas, foram obtidas curvas força-

deslocamento para os protótipos sem enrijecedores (PSE) e com enrijecedores 

(PCE), através da simulação numérica no programa ANSYS. Os modelos estudados 

possuíram características análogas a dois dos quatro protótipos analisados por 

Silva (2006), possibilitando assim fazer-se um comparativo entre os resultados 

obtidos no ensaio experimental e os resultados numéricos. Para os protótipos sem 

enrijecedores (PSE) e com enrijecedores (PCE), não foram atingidos resultados de 

deslocamentos equivalentes aos resultados experimentais, no entanto apesar do 

modelo numérico não ter chegado a valores de deslocamentos iguais ou próximos 

aos do ensaio experimental, o comportamento da ligação no modelo numérico 

apresentou mecanismos de deformação e propagação de tensões coerentes com a 

situação de carregamento e condições de contorno aplicados ao modelo. Para o 

protótipo com enrijecedores (PCE) a inclusão dos enrijecedores indicou um ganho 

na resistência ao momento da ligação corroborando assim com modelo 

experimental. 

Para melhor representatividade do modelo experimental, como forma de se 

fazer uma modelagem com maior varredura de possíveis falhas, sugere-se um 

aperfeiçoamento do modelo numérico a partir da supressão das simplificações 

utilizadas nessa pesquisa e considerar a complexidade de um modelo fidedigno sem 

abdicar a eficiência da análise numérica.   

Sendo assim, o desempenho da ligação depende de diversos fatores, como 

seus componentes estão associados, das dimensões das peças, da forma que estão 

dispostos, das condições a que são submetidas ao carregamento e da resistência 

dos elementos. Os resultados obtidos nessa pesquisa refletem esta complexidade 

das ligações, mas indicam a viabilidade da análise numérica na sua avaliação. 

Sugere-se para trabalhos futuros: 

 Buscar melhor ajuste entre os resultados numéricos e experimentais a partir 

do aperfeiçoamento do modelo numérico; 
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 Análise numérica dos protótipos considerando a variação da espessura das 

vigas; 

 Análise numérica com a inclusão no modelo dos parafusos; 

 Análise numérica considerando o modelo tridimensional como pórtico ao 

invés do modelo cruciforme (como abordados nos trabalhos de referência), 

bem como análises do modelo tipo pórtico com a inclusão das sugestões 

acima.  
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APÊNDICE A 

A.1 TABELAS DE RESULTADOS DO PROTÓTIPO SEM ENRIJECEDORES 

(PSE) 

VIGA 1  

UZ (mm) ROT (rad) 
FZ 

(kN) 
M (kN.m) 

RIGIDEZ K 
(kN.m/rad) 

0,00 0,000000 0 0,00 0,00 
-0,89 0,000970 2 1,83 1886,89 
-1,77 0,001940 4 3,66 1886,89 
-2,66 0,002910 6 5,49 1886,89 
-3,56 0,003894 8 7,32 1879,85 
-4,60 0,005027 10 9,15 1820,28 
-5,73 0,006261 12 10,98 1753,85 
-6,92 0,007559 14 12,81 1694,63 
-8,18 0,008934 16 14,64 1638,60 
-9,55 0,010432 18 16,47 1578,74 

-11,21 0,012246 20 18,30 1494,33 
 

VIGA 2 

UZ (mm) ROT (rad) FZ (kN) M (kN.m) 
RIGIDEZ K 
(kN.m/rad) 

0,00 0,000000 0 0,00 0,00 
-0,89 0,000969 2 1,83 1888,84 
-1,77 0,001938 4 3,66 1888,85 
-2,66 0,002907 6 5,49 1888,85 
-3,56 0,003887 8 7,32 1883,44 
-4,59 0,005014 10 9,15 1824,80 
-5,72 0,006248 12 10,98 1757,50 
-6,90 0,007545 14 12,81 1697,93 
-8,16 0,008919 16 14,64 1641,37 
-9,53 0,010414 18 16,47 1581,55 

-11,19 0,012225 20 18,30 1496,88 
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A.2 TABELAS DE RESULTADOS DO PROTÓTIPO COM ENRIJECEDORES 

(PCE) 

VIGA 1  

UZ (mm) ROT (rad) 
FZ 

(kN) 
M (kN.m) 

RIGIDEZ K 
(kN.m/rad) 

0,00 0,000000 0 0,00 0,00 

-0,51 0,000559 2 1,83 3272,33 

-1,02 0,001118 4 3,66 3272,33 
-1,54 0,001678 6 5,49 3272,29 
-2,05 0,002237 8 7,32 3272,25 
-2,56 0,002796 10 9,15 3272,20 
-3,07 0,003356 12 10,98 3272,14 
-3,58 0,003915 14 12,81 3272,06 
-4,09 0,004474 16 14,64 3271,97 
-4,61 0,005038 18 16,47 3269,01 
-5,13 0,005611 20 18,30 3261,69 

 

VIGA 2 

UZ (mm) ROT (rad) FZ (kN) M (kN.m) 
RIGIDEZ K 
(kN.m/rad) 

0,00 0,000000 0 0,00 0,00 

-0,51 0,000555 2 1,83 3299,19 

-1,02 0,001109 4 3,66 3299,18 
-1,52 0,001664 6 5,49 3299,13 
-2,03 0,002219 8 7,32 3299,09 
-2,54 0,002774 10 9,15 3299,04 
-3,05 0,003328 12 10,98 3298,98 
-3,55 0,003883 14 12,81 3298,91 
-4,06 0,004438 16 14,64 3298,75 
-4,57 0,004996 18 16,47 3296,95 
-5,09 0,005563 20 18,30 3289,67 
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APÊNDICE B 

B.1 APDL (ANSYS PARAMETRIC DESIGN LANGUAGE) – PADRÃO PARA OS 

PROTÓTIPOS SEM ENRIJECEDORES (PSE) E COM ENRIJECEDORES (PCE) 

!!!MODELAGEM DA GEOMETRIA DAS PEÇAS E ELEMENTOS  
FINISH   
/CLEAR,START 
/NOPR    
KEYW,PR_SET,1    
KEYW,PR_STRUC,1  
KEYW,PR_FLUID,0  
KEYW,PR_MULTI,0  
/GO    
/COM,    
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display: 
/COM,  Structural 
!!!Início da criação da geometria dos elementos  
/PREP7  
 
/VIEW,1,1,1,1    
/ANG,1   
/REP,FAST    
!* 
/ANG,1,-120,ZS,1  
/REP,FAST  
 
!!Dimensões dos elementos compostos da coluna C em perfil duplo cartola 
170x190x2,25 mm 
 
HC=170  !Dimensão da alma do perfil cartola 
BC=95  !Dimensão da mesa do perfil cartola 
EC=25  !Dimensão do enrijecedor do perfil cartola 
C1=865  !Comprimento do protótipo C a cota 865 
C2=1135  !Comprimento do protótipo C a cota 1135 
C3=2000  !Comprimento do protótipo C a cota 2000 
 
!Criação dos nós da coluna, cota 0  
K, ,,,,  
K, ,EC,0,,   
K, ,EC,BC,,  
K, ,EC,BC+BC,, 
K, ,,BC+BC,, 
K, ,EC+HC+EC,0,,  
K, ,EC+HC,0,, 
K, ,EC+HC,BC,,    
K, ,EC+HC,BC+BC,,    
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K, ,EC+HC+EC,BC+BC,, 
! 
!Criação (cópia) dos nós  da coluna, cota 865  
FLST,3,10,3,ORDE,2   
FITEM,3,1    
FITEM,3,-10  
KGEN,2,P51X, , , , ,C1, ,0  
! 
!Criação (cópia) dos nós  da coluna, cota 1135 
FLST,3,10,3,ORDE,2   
FITEM,3,1    
FITEM,3,-10  
KGEN,2,P51X, , , , ,C2, ,0 
! 
!Criação (cópia) dos nós  da coluna, cota 2000  
FLST,3,10,3,ORDE,2   
FITEM,3,1    
FITEM,3,-10  
KGEN,2,P51X, , , , ,C3, ,0 
!Fim criação dos nós da coluna 
 
!Criação das paredes dos elementos da coluna entre as cotas 0 e 865  
A,1,2,12,11 
A,2,4,14,12 
A,4,5,15,14 
A,6,7,17,16 
A,7,9,19,17 
A,9,10,20,19 
A,3,8,18,13 
! 
!Criação das paredes dos elementos da coluna entre as cotas 865 e 1135 
A,11,12,22,21 
A,12,14,24,22 
A,14,15,25,24 
A,16,17,27,26 
A,17,19,29,27 
A,19,20,30,29 
A,13,18,28,23 
! 
!Criação das paredes dos elementos da coluna entre as cotas 1135 e 2000 
A,21,22,32,31 
A,22,24,34,32 
A,24,25,35,34 
A,26,27,37,36 
A,27,29,39,37 
A,29,30,40,39 
A,23,28,38,33 
!Fim da criação das paredes dos elementos da coluna 
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!!Dimensões do perfil suporte U 120x185x4,75 mm 
 
HU=120  !Dimensão da alma do protótipo perfil suporte 
BU=185  !Dimensão da mesa do protótipo perfil suporte 
LU=270  !Comprimento do protótipo perfil suporte 
 
!Criação dos nós dos perfis suportes a cota 865 
K, ,EC+HC+BU,BC-HU/2,C1,  
K, ,EC+HC,BC-HU/2,C1,  
K, ,EC+HC,BC+HU/2,C1, 
K, ,EC+HC+BU,BC+HU/2,C1, 
K, ,EC-BU,BC-HU/2,C1, 
K, ,EC,BC-HU/2,C1,   
K, ,EC,BC+HU/2,C1,  
K, ,EC-BU,BC+HU/2,C1, 
!  
!Criação dos nós dos suportes (cópia) a cota 1135 
FLST,3,8,3,ORDE,2    
FITEM,3,41   
FITEM,3,-48  
KGEN,2,P51X, , , , ,LU, ,0 
!Fim da criação dos nós dos perfis suportes entre as cotaw 865 e 1135 
 
!Criação das paredes dos elementos dos suportes entre as cotas 865 e 1135 
A,41,42,50,49 
A,44,43,51,52 
A,46,45,53,54 
A,47,48,56,55 
!Fim da criação das paredes dos elementos dos suportes entre as cotas 865 e 1135 
 
!!Dimensões do perfil da viga composto duplo C - Caixa CX 150x120x20x2 mm 
 
HCX=150  !Dimensão da alma do perfil do protótipo da viga 
BCX=60  !Dimensão da mesa do perfil do protótipo da viga 
ECX=20  !Dimensão do enrijecedor do perfil protótipo da viga 
LCX1=167  !Região de interface com a cantoneira 
LCX2=512  !Ponto da aplicação da carga no perfil protótipo da viga 
LCX3=912  !Comprimento final do perfil protótipo da viga 
 
!Criação dos nós da seção da viga CX 
K, ,EC-3,BC-BCX,C3/2+HCX/2 
K, ,EC-3,BC-BCX,C3/2-HCX/2 
K, ,EC-3,BC+BCX,C3/2-HCX/2 
K, ,EC-3,BC+BCX,C3/2+HCX/2 
! 
!Criação (cópia) dos nós da viga CX 
FLST,3,4,3,ORDE,2   
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FITEM,3,57   
FITEM,3,-60 
KGEN,2,P51X, , ,-LCX1, , , ,0 
FLST,3,4,3,ORDE,2   
FITEM,3,57   
FITEM,3,-60  
KGEN,2,P51X, , ,-LCX2, , , ,0 
FLST,3,4,3,ORDE,2   
FITEM,3,57   
FITEM,3,-60  
KGEN,2,P51X, , ,3+HC+3, , , ,0  
FLST,3,4,3,ORDE,2   
FITEM,3,57   
FITEM,3,-60  
KGEN,2,P51X, , ,3+HC+3+LCX1, , , ,0 
FLST,3,4,3,ORDE,2   
FITEM,3,57   
FITEM,3,-60  
KGEN,2,P51X, , ,3+HC+3+LCX2, , , ,0 
!Fim da criação dos nós da seção da viga CX 
 
!Criação das paredes dos elementos das vigas CX 
A,57,58,62,61 
A,58,59,63,62 
A,59,60,64,63 
A,57,60,64,61 
A,61,62,66,65 
A,62,63,67,66 
A,63,64,68,67 
A,61,64,68,65 
!* 
A,69,70,74,73 
A,70,71,75,74 
A,71,72,76,75 
A,69,72,76,73 
A,73,74,78,77 
A,74,75,79,78 
A,75,76,80,79 
A,73,76,80,77 
!Fim da criação das paredes dos elementos das vigas CX 
 
!Criação dos nós dos elementos de barra das vigas CX 
K, ,EC-3-LCX2,BC,C3/2 
K, ,EC-3-LCX3,BC,C3/2 
K, ,EC+HC+3+LCX2,BC,C3/2 
K, ,EC+HC+3+LCX3,BC,C3/2 
!Fim da criação dos nós dos elementos de barra das vigas CX 
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!!Dimensões dos perfis cantoneiras de ligação CT 167x60x40x3mm 
 
BCT1=40  !Dimensão da menor mesa da cantoneira de ligação 
BCT2=60  !Dimensão da maior mesa da cantoneira de ligação 
LCT=167  !Comprimento da cantoneira de ligação 
 
!Criação dos nós das cantoneiras de ligação  
K, ,EC-3,BC-HU/2,C3/2+HCX/2 
K, ,EC-3,BC-HU/2,C3/2+HCX/2+BCT2   
K, ,EC-3,BC+HU/2,C3/2+HCX/2 
K, ,EC-3,BC+HU/2,C3/2+HCX/2+BCT2 
K, ,EC-3,BC-HU/2,C3/2-HCX/2 
K, ,EC-3,BC-HU/2,C3/2-HCX/2-BCT2   
K, ,EC-3,BC+HU/2,C3/2-HCX/2 
K, ,EC-3,BC+HU/2,C3/2-HCX/2-BCT2 
!   
!Criação (cópia) dos nós da cantoneira de ligação 
FLST,3,8,3,ORDE,2   
FITEM,3,85   
FITEM,3,-92  
KGEN,2,P51X, , ,-LCT, , , ,0 
FLST,3,8,3,ORDE,2   
FITEM,3,85   
FITEM,3,-92   
KGEN,2,P51X, , ,3+HC+3, , , ,0    
FLST,3,8,3,ORDE,2   
FITEM,3,85   
FITEM,3,-92  
KGEN,2,P51X, , ,3+HC+3+LCT, , , ,0  
!Fim da criação dos nós das cantoneiras de ligação 
 
!Criação das paredes dos elementos das cantoneiras de ligação 
A,85,86,94,93 
A,87,88,96,95 
A,89,90,98,97 
A,91,92,100,99 
!* 
A,101,102,110,109 
A,103,104,112,111 
A,105,106,114,113 
A,107,108,116,115 
!Fim da criação das paredes dos elementos das cantoneiras de ligação 
 
!!Criação dos furos dos parafusos da ligação 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para o plano da linha de furos 1    
KWPLAN,-1,     94,     93, 85      
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!Criação das áreas dos furos linha 1 
CYL4,30,35,7.1   
CYL4,30,85,7.1   
CYL4,30,135,7.1  
CYL4,240,35,7.1  
CYL4,240,85,7.1  
CYL4,240,135,7.1 
CYL4,30,375,7.1  
CYL4,30,425,7.1  
CYL4,30,475,7.1  
CYL4,240,375,7.1 
CYL4,240,425,7.1 
CYL4,240,475,7.1 
!Fim da criação das áreas dos furos linha 1 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para o plano da linha de furos 2   
KWPLAN,-1,     96,     95,     87 
 
!Criação das áreas dos furos linha 2 
CYL4,30,35,7.1   
CYL4,30,85,7.1   
CYL4,30,135,7.1  
CYL4,240,35,7.1  
CYL4,240,85,7.1  
CYL4,240,135,7.1 
CYL4,30,375,7.1  
CYL4,30,425,7.1  
CYL4,30,475,7.1  
CYL4,240,375,7.1 
CYL4,240,425,7.1 
CYL4,240,475,7.1 
!Fim da criação das áreas dos furos linha 2 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para posição original 
WPCSYS,-1,0  
 
!Subtração das áreas dos furos no perfil suporte 
FLST,3,7,5,ORDE,3    
FITEM,3,22   
FITEM,3,56  
FITEM,3,-61 
ASBA,      22,P51X   
! 
FLST,3,7,5,ORDE,3    
FITEM,3,23   
FITEM,3,68  
FITEM,3,-73 
ASBA,      23,P51X  
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! 
FLST,3,7,5,ORDE,3    
FITEM,3,24   
FITEM,3,50 
FITEM,3,-55 
ASBA,      24,P51X  
! 
FLST,3,7,5,ORDE,3    
FITEM,3,25   
FITEM,3,62  
FITEM,3,-67 
ASBA,      25,P51X  
!Fim da subtração das áreas dos furos no perfil suporte 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para o plano da linha de furos 1    
KWPLAN,-1,     94,     93, 85 
 
!Criação das áreas dos furos linha 1 
CYL4,30,35,7.1   
CYL4,30,85,7.1   
CYL4,30,135,7.1  
CYL4,240,35,7.1  
CYL4,240,85,7.1  
CYL4,240,135,7.1 
CYL4,30,375,7.1  
CYL4,30,425,7.1  
CYL4,30,475,7.1  
CYL4,240,375,7.1 
CYL4,240,425,7.1 
CYL4,240,475,7.1 
!Fim da criação das áreas dos furos linha 1 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para o plano da linha de furos 2   
KWPLAN,-1,     96,     95,     87 
 
!Criação das áreas dos furos linha 2 
CYL4,30,35,7.1   
CYL4,30,85,7.1   
CYL4,30,135,7.1  
CYL4,240,35,7.1  
CYL4,240,85,7.1  
CYL4,240,135,7.1 
CYL4,30,375,7.1  
CYL4,30,425,7.1  
CYL4,30,475,7.1  
CYL4,240,375,7.1 
CYL4,240,425,7.1 
CYL4,240,475,7.1 
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!Fim da criação das áreas dos furos linha 2 
 
!Alteração da orientação dos eixos cartesianos para posição original 
WPCSYS,-1,0  
 
!Subtração das áreas dos furos nas cantoneiras de ligação 
FLST,3,4,5,ORDE,4    
FITEM,3,25   
FITEM,3,42   
FITEM,3,50   
FITEM,3,-51  
ASBA,      42,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,43  
FITEM,3,61   
FITEM,3,-63   
ASBA,      43,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,44  
FITEM,3,52   
FITEM,3,-54   
ASBA,      44,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,45  
FITEM,3,64   
FITEM,3,-66   
ASBA,      45,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,46  
FITEM,3,55   
FITEM,3,-57  
ASBA,      46,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,47  
FITEM,3,67  
FITEM,3,-69  
ASBA,      47,P51X 
! 
FLST,3,4,5,ORDE,3    
FITEM,3,48  
FITEM,3,58  
FITEM,3,-60  
ASBA,      48,P51X 
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! 
FLST,3,4,5,ORDE,3   
FITEM,3,49  
FITEM,3,70  
FITEM,3,-72   
ASBA,      49,P51X 
!Fim da subtração das áreas dos furos nas cantoneiras de ligação 
!!Fim da criação dos furos dos parafusos da ligação 
 
!!União das paredes dos elementos  
 
!Perfis coluna elementos perpendiculares: 
 
!Perfil Coluna cota 0 a 865 
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,1    
FITEM,2,-3   
AGLUE,P51X   
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,4    
FITEM,2,-6   
AGLUE,P51X   
 
!Perfil Coluna cota 865 a 1135 
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,8   
FITEM,2,-10 
AGLUE,P51X   
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,11   
FITEM,2,-13  
AGLUE,P51X   
 
!Perfil Coluna cota 1135 a 2000 
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,15   
FITEM,2,-17 
AGLUE,P51X   
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,18   
FITEM,2,-20  
AGLUE,P51X   
 
!União perfil coluna elementos longitudinais 
FLST,2,9,5,ORDE,6    
FITEM,2,1 
FITEM,2,-3 
FITEM,2,8 
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FITEM,2,-10  
FITEM,2,15  
FITEM,2,-17  
AGLUE,P51X 
FLST,2,9,5,ORDE,6    
FITEM,2,4  
FITEM,2,-6 
FITEM,2,11 
FITEM,2,-13 
FITEM,2,18  
FITEM,2,-20  
AGLUE,P51X 
FLST,2,3,5,ORDE,3    
FITEM,2,7 
FITEM,2,14 
FITEM,2,21  
AGLUE,P51X 
 
!União perfil coluna alma com mesas 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,2 
FITEM,2,7 
APTN,P51X 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,5 
FITEM,2,7 
APTN,P51X 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,9 
FITEM,2,14 
APTN,P51X 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,12 
FITEM,2,14 
APTN,P51X 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,16 
FITEM,2,21 
APTN,P51X 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,19 
FITEM,2,21 
APTN,P51X 
 
!União vigas elementos perpendiculares 
FLST,2,4,5,ORDE,2    
FITEM,2,26   
FITEM,2,-29 
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AGLUE,P51X   
FLST,2,4,5,ORDE,2    
FITEM,2,30  
FITEM,2,-33  
AGLUE,P51X   
!  
FLST,2,4,5,ORDE,2    
FITEM,2,34   
FITEM,2,-37 
AGLUE,P51X   
FLST,2,4,5,ORDE,2    
FITEM,2,38  
FITEM,2,-41  
AGLUE,P51X   
 
!União elementos vigas longitudinais 
FLST,2,8,5,ORDE,2 
FITEM,2,26 
FITEM,2,-33 
AGLUE,P51X 
FLST,2,8,5,ORDE,2 
FITEM,2,34 
FITEM,2,-41 
AGLUE,P51X 
 
!União perfis cantoneiras com viga 
FLST,2,12,5,ORDE,5   
FITEM,2,25  
FITEM,2,-33 
FITEM,2,42 
FITEM,2,-43 
FITEM,2,73 
APTN,P51X 
FLST,2,12,5,ORDE,4    
FITEM,2,34   
FITEM,2,-41 
FITEM,2,44 
FITEM,2,-47 
APTN,P51X 
!!Fim união das paredes dos elementos 
 
!!Definição do tipo de elemento de placa para cada perfil 
 
!Definição do elemento de placa para o perfil coluna   
ET,1,SHELL181 
 
!Definição do elemento de placa para o perfil coluna alma  
ET,2,SHELL181 
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!Definição do elemento de placa para o perfil suporte  
ET,3,SHELL181    
 
!Definição do elemento de placa para o perfil cantoneira  
ET,4,SHELL181    
 
!Definição do elemento de placa para o perfil viga  
ET,5,SHELL181    
 
!Definição do elemento de placa para o perfil cantoneira interface com viga 
ET,6,SHELL181 
 
!Definição do elemento de placa para o perfil reforço interface com coluna mesas  
ET,7,SHELL181  
 
!Definição do elemento de placa para o perfil reforço interface com coluna alma  
ET,8,SHELL181  
 
!Definição do elemento de placa para o perfil enrijecedor 
ET,9,SHELL181      
 
!!Fim da definição do tipo de elemento de placa para cada perfil 
 
!!Definição das propriedades mecânicas para o material de cada perfil 
 
E=200000  !Módulo de elasticidade longitudinal em MPa 
v=0.3   !Coeficiente de Poison 
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil coluna 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,E  
MPDATA,PRXY,1,,v 
TB,BISO,1,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,  
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil coluna alma 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,2,,E  
MPDATA,PRXY,2,,v 
TB,BISO,2,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,   
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!Definição das propriedades mecânicas para o perfil suporte 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,3,,E  
MPDATA,PRXY,3,,v  
TB,BISO,3,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,250,0.1,,,,   
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil cantoneira 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,4,,E  
MPDATA,PRXY,4,,v 
TB,BISO,4,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,250,0.1,,,,   
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil viga 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,5,,E  
MPDATA,PRXY,5,,v 
TB,BISO,5,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,    
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil cantoneira interface com viga 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,6,,E  
MPDATA,PRXY,6,,v   
TB,BISO,6,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,  
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil reforço interface com coluna 
mesas 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,7,,E  
MPDATA,PRXY,7,,v  
TB,BISO,7,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,  
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!Definição das propriedades mecânicas para o perfil reforço interface com coluna 
alma 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,8,,E  
MPDATA,PRXY,8,,v  
TB,BISO,8,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,  
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil enrijecedor 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,9,,E  
MPDATA,PRXY,9,,v  
TB,BISO,9,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,327.2,4.44,,,,   
FINISH 
!!Fim da definição das propriedades mecânicas para o material de cada perfil 
 
!!Definição de materiais e espessura aos perfis 
 
ecol=2.25  !Espessura dos elementos do perfil coluna 
esup=4.75  !Espessura dos elementos do perfil suporte 
eref=4.75  !Espessura dos elementos do perfil de reforço 
ecant=3.00  !Espessura dos elementos do perfil cantoneira 
evig=2.36605 !Espessura dos elementos do perfil viga 
eenr=4.75  !Espessura dos elementos do enrijecedor 
 
!Definição de material e espessura ao perfil coluna 
sect,1,shell,,Coluna 
secdata, ecol,1,0,3  
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição de material e espessura ao perfil coluna alma 
sect,2,shell,,ColunaAlma 
secdata, ecol+ecol,2,0,3  
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição de material e espessura ao perfil suporte 
sect,3,shell,,Suporte    
secdata, esup,3,0,3  
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
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!Definição de material e espessura ao perfil cantoneira 
sect,4,shell,,Cantoneira 
secdata, ecant,4,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição de material e espessura ao perfil viga 
sect,5,shell,,Viga   
secdata, evig,5,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição de material e espessura ao perfil cantoneira interface com viga 
sect,6,shell,,CantVig   
secdata, ecant+evig,6,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil reforço interface com coluna 
mesas 
sect,7,shell,,RefColMesa   
secdata, eref+ecol+esup,7,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil reforço interface com coluna 
alma 
sect,8,shell,,RefColAlma   
secdata, eref+eref+ecol+ecol,8,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!Definição de material e espessura ao perfil enrijecedor 
sect,9,shell,,Enrijecedor  
secdata, eenr,9,0,3 
secoffset,MID 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
!!Fim da definição de materiais e espessura aos perfis 
 
!!Atribuição dos materiais aos elementos dos perfis 
 
!Atribuição de material ao perfil coluna cota 0 a 835, 1135 a 2000  
FLST,5,20,5,ORDE,13   
FITEM,5,1    
FITEM,5,-4 
FITEM,5,6 
FITEM,5,8 



76 

FITEM,5,10 
FITEM,5,-13 
FITEM,5,15 
FITEM,5,-18 
FITEM,5,20 
FITEM,5,48 
FITEM,5,-50 
FITEM,5,53 
FITEM,5,54 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       1, ,   1,       0,   1   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1  
 
!Alma 
FLST,5,2,5,ORDE,2  
FITEM,5,7 
FITEM,5,21    
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       2, ,   1,       0,   2   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1  
 
!Atribuição de material ao perfil coluna cota 835 a 1135   
!Mesas 
FLST,5,4,5,ORDE,4  
FITEM,5,5 
FITEM,5,9 
FITEM,5,51 
FITEM,5,-52 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*  
CMSEL,S,_Y1  
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AATT,       7, ,   1,       0,   7   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1 
 
!Alma 
FLST,5,1,5,ORDE,1   
FITEM,5,14    
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       8, ,   1,       0,   8   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1  
 
!Atribuição de material ao perfil suporte  
FLST,5,4,5,ORDE,3    
FITEM,5,22   
FITEM,5,-24  
FITEM,5,74 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       3, ,   1,       0,   3   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1 
 
!Atribuição de material ao perfil cantoneira 
FLST,5,8,5,ORDE,7   
FITEM,5,25 
FITEM,5,28 
FITEM,5,29 
FITEM,5,32 
FITEM,5,-33 
FITEM,5,58 
FITEM,5,-60 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
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!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       4, ,   1,       0,   4   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1 
 
!Atribuição de material ao perfil viga 
!Cantoneira interface viga 
FLST,5,4,5,ORDE,4   
FITEM,5,19 
FITEM,5,27 
FITEM,5,35 
FITEM,5,37 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       6, ,   1,       0,   6   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1  
 
!Demais elementos vigas 
FLST,5,12,5,ORDE,9  
FITEM,5,26 
FITEM,5,30 
FITEM,5,-31 
FITEM,5,34 
FITEM,5,36 
FITEM,5,38 
FITEM,5,-41 
FITEM,5,55 
FITEM,5,-57 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,       5, ,   1,       0,   5   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1 
 
!!Fim da atribuição dos materiais aos elementos dos perfis 
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!!Definição da malha dos elementos dos perfis 
 
!Definição da malha dos elementos sem furos 
ESIZE,20,0,  
MSHKEY,0 
FLST,5,43,5,ORDE,10    
FITEM,5,1   
FITEM,5,-21 
FITEM,5,26 
FITEM,5,-27 
FITEM,5,30 
FITEM,5,-31 
FITEM,5,34 
FITEM,5,-41 
FITEM,5,48 
FITEM,5,-57 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
!*   
AMESH,_Y1    
!*   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2 
!*   
MSHKEY,0 
 
!Definição da malha dos elementos com furos (Elementos Cantoneiras e Suporte) 
MSHAPE,1,2D  
!*   
/UI,MESH,OFF 
ESIZE,10,0,  
MSHKEY,0 
FLST,5,12,5,ORDE,9  
FITEM,5,22  
FITEM,5,-25 
FITEM,5,28 
FITEM,5,-29 
FITEM,5,32 
FITEM,5,-33 
FITEM,5,58 
FITEM,5,-60 
FITEM,5,74 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
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CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
!*   
AMESH,_Y1    
!*   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2 
!*   
MSHKEY,0 
 
!!Fim da definição da malha dos elementos dos perfis 
 
!Criação do elemento de barra viga  
 
LSTR,     83,     84   
LSTR,     81,     82   
 
!Definição do tipo de elemento de barra 
 
ET,10,BEAM188  
 
!Definição das propriedades mecânicas para o perfil elemento de barra 
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,10,,E  
MPDATA,PRXY,10,,v 
TB,BISO,10,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,385.8,3.92,,,,  
 
!Definição da seção tranversal do elemento de barra 
SECTYPE,   10, BEAM, HREC, Viga-barra, 0    
SECOFFSET, CENT  
SECDATA,BCX+BCX,HCX,evig,evig,evig,evig,0,0,0,0,0,0  
 
!Atribuição das propriedades e seção ao elemento de barra 
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,118 
FITEM,5,123 
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,S,_Y   
!*   
!*   
CMSEL,S,_Y1  
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LATT,10, ,10, , , ,10    
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
!*   
 
!Definição da malha ao elemento de barra 
FLST,5,2,4,ORDE,2    
FITEM,5,118  
FITEM,5,123 
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,,_Y    
!*   
LESIZE,_Y1,20, , , , , , ,1  
!*   
FLST,2,2,4,ORDE,2    
FITEM,2,118  
FITEM,2,123 
LMESH,P51X   
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B.2 APDL (ANSYS PARAMETRIC DESIGN LANGUAGE) – COMPLEMENTAR 

PARA O PROTÓTIPO SEM ENRIJECEDORES (PSE) 

!!Acoplamento de elementos 
 
!Acoplamento de furos 
ESEL,S,SEC,,3    
ESEL,A,SEC,,4    
EPLOT    
CPINTF,UX,0.0001,    
CPINTF,UY,0.0001,    
CPINTF,UZ,0.0001,   
 
!Acoplamento do suporte 
NSEL,S,LOC,X,24.9,25.1   
NPLOT    
CPINTF,ALL,15,   
 
NSEL,S,LOC,X,194.9,195.1 
NPLOT    
CPINTF,ALL,15,   
 
!Acoplamento elemento de barra-casca viga 
FLST,5,28,1,ORDE,11  
FITEM,5,3125 
FITEM,5,3143 
FITEM,5,-3150    
FITEM,5,3287 
FITEM,5,3305 
FITEM,5,-3309    
FITEM,5,5249 
FITEM,5,5267 
FITEM,5,-5271    
FITEM,5,5357 
FITEM,5,-5363    
CM,_NODECM,NODE  
*SET,_z1,   10701    
NSEL,S, , ,P51X  
NSEL,A, , ,_Z1   
CM,_CERGCM,NODE  
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
CMSEL,S,_CERGCM  
CERIG,10701,ALL,ALL, , , ,   
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
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FLST,5,28,1,ORDE,11  
FITEM,5,3675 
FITEM,5,3693 
FITEM,5,-3700    
FITEM,5,3837 
FITEM,5,3855 
FITEM,5,-3859    
FITEM,5,3945 
FITEM,5,3963 
FITEM,5,-3969    
FITEM,5,4089 
FITEM,5,-4093    
CM,_NODECM,NODE  
*SET,_z1,   10680    
NSEL,S, , ,P51X  
NSEL,A, , ,_Z1   
CM,_CERGCM,NODE  
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
CMSEL,S,_CERGCM  
CERIG,10680,ALL,ALL, , , ,   
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
 
!!Restrições e condições de contorno 
 
!Colunas 
ALLSEL,ALL 
FLST,2,38,1,ORDE,18  
FITEM,2,1    
FITEM,2,-3   
FITEM,2,136  
FITEM,2,-141 
FITEM,2,406  
FITEM,2,-408 
FITEM,2,541  
FITEM,2,-542 
FITEM,2,720  
FITEM,2,-722 
FITEM,2,855  
FITEM,2,-863 
FITEM,2,4179 
FITEM,2,-4182    
FITEM,2,4355 
FITEM,2,-4358    
FITEM,2,4535 
FITEM,2,-4538    
!*   
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/GO  
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ 
 
ALLSEL,ALL  
FLST,2,38,1,ORDE,20  
FITEM,2,1441 
FITEM,2,-1446    
FITEM,2,1859 
FITEM,2,-1860    
FITEM,2,1947 
FITEM,2,-1952    
FITEM,2,2211 
FITEM,2,2255 
FITEM,2,-2256    
FITEM,2,2343 
FITEM,2,-2344    
FITEM,2,2501 
FITEM,2,2545 
FITEM,2,-2546    
FITEM,2,2633 
FITEM,2,-2640    
FITEM,2,4827 
FITEM,2,-4830    
FITEM,2,5003 
FITEM,2,-5006    
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ 
 
!Vigas 
FLST,2,2,1,ORDE,2    
FITEM,2,10681    
FITEM,2,10702    
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,UY, , , , , 
 
!!Fim das restrições e condições de contorno 
 
!!Aplicação do carregamento nas vigas 
 
FLST,2,2,1,ORDE,2    
FITEM,2,10681    
FITEM,2,10702    
!*   
/GO  
F,P51X,FZ,-20000 
!!Fim da aplicação do carregamento nas vigas 
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!!Solução 
 
/SOL 
/STATUS,SOLU 
ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
NSUBST,10,0,0    
OUTRES,ERASE 
OUTRES,ALL,ALL   
AUTOTS,0 
/STATUS,SOLU 
SOLVE  
FINISH 
 
!!Fim solução 
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B.3 APDL (ANSYS PARAMETRIC DESIGN LANGUAGE) – COMPLEMENTAR 

PARA O PROTÓTIPO COM ENRIJECEDORES (PCE) 

!Criação dos nós enrijecedor 
K, ,EC,0,C1+30,   
K, ,EC,BC,C1+30,  
K, ,EC,BC+BC,C1+30, 
K, ,EC+HC,0,C1+30, 
K, ,EC+HC,BC,C1+30,    
K, ,EC+HC,BC+BC,C1+30,    
! 
!Criação (cópia) dos nós enrijecedor 
FLST,3,6,3,ORDE,6   
FITEM,3,60 
FITEM,3,64 
FITEM,3,85 
FITEM,3,89 
FITEM,3,91    
FITEM,3,93  
KGEN,2,P51X, , , , ,LU-30-30, ,0 
 
!Criação de área enrijecedor 
 
A,60,64,91,89 
A,64,85,93,91 
A,97,99,105,103 
A,99,101,107,105  
 
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,42   
FITEM,2,-43 
AGLUE,P51X   
FLST,2,2,5,ORDE,2    
FITEM,2,44   
FITEM,2,-45  
AGLUE,P51X   
 
!Atribuição de material ao enrijecedor 
FLST,5,4,5,ORDE,2  
FITEM,5,42 
FITEM,5,-45 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
!*  
CMSEL,S,_Y1  
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AATT,       9, ,   1,       0,   9   
CMSEL,S,_Y   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1 
 
!Definição da malha dos enrijecedores 
ESIZE,20,0,  
MSHKEY,0 
FLST,5,4,5,ORDE,2   
FITEM,5,42 
FITEM,5,-45 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,P51X  
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
!*   
AMESH,_Y1    
!*   
CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
CMDELE,_Y2 
!*   
MSHKEY,0 
 
!!Acoplamento de elementos 
 
!Acoplamento de furos 
ESEL,S,SEC,,3    
ESEL,A,SEC,,4    
EPLOT    
CPINTF,UX,0.0001,    
CPINTF,UY,0.0001,    
CPINTF,UZ,0.0001,   
 
!Acoplamento elementos de ligação coluna 
ALLSEL,ALL 
NSEL,S,LOC,X,24.9,195.1  
NPLOT    
CPINTF,ALL,10,   
 
!Acoplamento elemento de barra-casca viga 
FLST,5,28,1,ORDE,11  
FITEM,5,3125 
FITEM,5,3143 
FITEM,5,-3150    
FITEM,5,3287 
FITEM,5,3305 
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FITEM,5,-3309    
FITEM,5,5249 
FITEM,5,5267 
FITEM,5,-5271    
FITEM,5,5357 
FITEM,5,-5363    
CM,_NODECM,NODE  
*SET,_z1,   10701    
NSEL,S, , ,P51X  
NSEL,A, , ,_Z1   
CM,_CERGCM,NODE  
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
CMSEL,S,_CERGCM  
CERIG,10701,ALL,ALL, , , ,   
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
 
FLST,5,28,1,ORDE,11  
FITEM,5,3675 
FITEM,5,3693 
FITEM,5,-3700    
FITEM,5,3837 
FITEM,5,3855 
FITEM,5,-3859    
FITEM,5,3945 
FITEM,5,3963 
FITEM,5,-3969    
FITEM,5,4089 
FITEM,5,-4093    
CM,_NODECM,NODE  
*SET,_z1,   10680    
NSEL,S, , ,P51X  
NSEL,A, , ,_Z1   
CM,_CERGCM,NODE  
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
CMSEL,S,_CERGCM  
CERIG,10680,ALL,ALL, , , ,   
CMSEL,S,_NODECM  
!*   
 
!!Restrições e condições de contorno 
 
!Colunas 
ALLSEL,ALL 
FLST,2,38,1,ORDE,18  
FITEM,2,1    



89 

FITEM,2,-3   
FITEM,2,136  
FITEM,2,-141 
FITEM,2,406  
FITEM,2,-408 
FITEM,2,541  
FITEM,2,-542 
FITEM,2,720  
FITEM,2,-722 
FITEM,2,855  
FITEM,2,-863 
FITEM,2,4179 
FITEM,2,-4182    
FITEM,2,4355 
FITEM,2,-4358    
FITEM,2,4535 
FITEM,2,-4538    
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ 
 
ALLSEL,ALL  
FLST,2,38,1,ORDE,20  
FITEM,2,1441 
FITEM,2,-1446    
FITEM,2,1859 
FITEM,2,-1860    
FITEM,2,1947 
FITEM,2,-1952    
FITEM,2,2211 
FITEM,2,2255 
FITEM,2,-2256    
FITEM,2,2343 
FITEM,2,-2344    
FITEM,2,2501 
FITEM,2,2545 
FITEM,2,-2546    
FITEM,2,2633 
FITEM,2,-2640    
FITEM,2,4827 
FITEM,2,-4830    
FITEM,2,5003 
FITEM,2,-5006    
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ 
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!Vigas 
FLST,2,2,1,ORDE,2    
FITEM,2,10681    
FITEM,2,10702    
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,UY, , , , , 
 
!!Fim das restrições e condições de contorno 
 
!!Aplicação do carregamento nas vigas 
 
FLST,2,2,1,ORDE,2    
FITEM,2,10681    
FITEM,2,10702    
!*   
/GO  
F,P51X,FZ,-20000 
 
!!Solução 
 
/SOL 
ANTYPE,0 
NLGEOM,1 
NSUBST,10,0,0    
OUTRES,ERASE 
OUTRES,ALL,ALL   
AUTOTS,0 
/STATUS,SOLU 
SOLVE    
FINISH 
 
!!Fim solução 
 


