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RIGIDEZ DE LIGAÇÕES FLEXÍVEIS VIGA-COLUNA DO TIPO DUPLA CANTONEIRA 
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Resumo 
Neste trabalho apresenta-se a avaliação da rigidez proporcionada pela ligação flexível com 
dupla cantoneira nas extremidades de uma viga biapoiada submetida à flexão simples. Através 
de estudos numéricos com objetivo de comparar dois tipos de ligação flexível, uma totalmente 
livre (ligação com pino) e outra que apresenta um comportamento de ligações semirrígidas, 
buscou-se verificar qual a influência da rigidez no dimensionamento de estruturas, pois 
normalmente por simplificação ou pela dificuldade de determinar a rigidez real, nos modelos 
estruturais são consideradas ligações com comportamento rígido ou flexível. No entanto, 
estudos experimentais já realizados sugerem que nenhuma ligação apresenta comportamento 
semelhante aos modelos idealizados.  Os estudos numéricos realizados através do método dos 
elementos finitos (MEF) têm objetivo de verificar o comportamento da ligação (momento-
rotação), bem como comparar os resultados obtidos numericamente com as equações e 
estudos experimentais, desta maneira validando o modelo de elementos finitos para 
caracterização da rigidez de ligações. 
 

Palavras-chave: Rigidez, Ligação flexível, Viga biapoiada. 
 

STIFFNESS OF FLEXIBLE CONNECTIONS USING DOUBLE ANGLES 
 

Abstract 
This paper presents the evaluation of the stiffness provided by the flexible  double angle 
connection with simple bending. Through numerical analysis to compare two kinds of flexible 
connection: pinned totally free (with pin connection) and pinned with double angles. It has 
been found the behavior of double angle connection and influences of stiffness connection in 
the design of structures. Usually by simplifying or due the difficulty of determining the real 
stiffness in structural models are considered links with rigid or flexible behavior. However, 
experimental studies conducted suggest that any idealized links exhibits completely rigid or 
lfexible behavior. The numerical studies carried out by the finite element method (FEM) have 
aimed to verify the behavior of the connection (moment-rotation) and compare the results 
obtained numerically with equations and experimental studies, thus validating the finite 
element model for characterization of the stiffness of connections. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Devido ao grande desenvolvimento e demanda de construções no Brasil nos últimos 
anos, houve um aumento nos investimentos em infraestrutura com estruturas de aço, pois as 
mesmas são muito versáteis, de rápida execução e rápida montagem, exigindo cada vez mais 
estudos nesta área. Para isso é importante que ocorra constante inovação, trabalhando com as 
normas vigentes e buscando economia.  

Segundo EUROCODE 3 (2003), as construções de aço são constituídas por diferentes 
tipos de elementos e cada um destes elementos deve estar convenientemente unido às peças 
vizinhas, de modo que possa cumprir o objetivo primário da concepção geral de uma estrutura 
com segurança e com funcionalidade. Para isto implica-se a utilização de distintos tipos de 
ligações. As propriedades mecânicas das ligações influenciam decisivamente no modelo global. 
Com isso avaliam-se importantes características, como a resistência da ligação, a estabilidade e 
a rigidez rotacional, que serão abordadas neste trabalho. 

O termo rigidez rotacional pode ser definido como capacidade de restrição ao giro 
imposto pela ligação. Estudos experimentais realizados desde o início do século segurem que 
nenhuma ligação apresenta comportamento semelhante aos modelos idealizados, que são 
realizados com ligações totalmente flexíveis e totalmente rígidas, e sim apresentam um 
comportamento intermediário, apresentando uma rigidez que pode ser aproveitada e deve ser 
utilizada no modelo estrutural, uma vez que pode possibilitar a redução consumo de material 
na obra. A descrição do comportamento das ligações é feita através de curvas de momento 
rotação (M-ϕ). 

Partindo dos pressupostos supracitados, existe a necessidade de estudos para avaliar a 
influência da rigidez nas ligações para conduzir os resultados da análise estrutural sejam mais 
próximos ao que ocorrer na estrutura real. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para estudar a rigidez de uma ligação com dupla cantoneira e uma ligação com pino, 
foi utilizada a análise numérica pelo método de elementos finitos, sendo que as etapas a 
seguir descrevem os procedimentos utilizados para a modelagem numérica do problema. 

2.1 Modelagem Numérica 
 
A simulação numérica teve início no modelamento das ligações num software de 

desenho 3D de elementos sólidos, para posteriormente importar a geometria para o software 
de elementos finitos ANSYS. Na etapa de pré-processamento, foram aplicadas as restrições, 
contatos, cargas, bem como a geração da malha de elementos finitos e refinamento nos locais 
de interesse, sendo cada etapa descrita a seguir com maiores detalhes. 

A análise estrutural realizada é uma análise estática não linear, considerando os efeitos 
de não linearidade geométrica e física. A Figura 1 (a) mostra as medidas para o modelamento 
numérico e experimental de uma ligação com dupla cantoneira e a Figura 1 (b) mostra as 
medidas de uma ligação com livre giro (flexível). 
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Figura 1. Medidas dos modelos numéricos e experimentais 

 
2.1.1 Geração da Malha de Elementos Finitos 

 
O elemento finito utilizado para a geração da malha foi elemento sólido chamado de 

hexaédrico de 20 nós, o qual apresenta o comportamento quadrático nos deslocamento. Cada 
nó possui 3 graus de liberdade translacionais nas direções x, y e z, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Tipo de elemento 

 

Para o refinamento da malha utilizou-se o critério de que as partes de maior relevância 
como a cantoneira, chapas de ligação com o pino, pino e parafusos, foram discretizados 

(a) 

(b) 
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seguindo-se algumas premissas, as quais estão descritas a seguir, conforme o trabalho de 
Green: 

- As cantoneiras, chapas de ligação com o pino, o pino e parafusos, foram discretizadas 
com tamanho do elemento de 3mm, de modo que tem 5 elementos na direção da espessura, e 
nos furos se tem pelo menos 20 elementos para descrever a circunferência, como mostram as 
Figuras 3 a 4. 

- Os parafusos foram refinados com tamanho de elemento de 3mm, sendo que o 
número de elementos utilizados por parafusos foi de 1697, como mostra a Figura 5. 

 

         
Figura 3. Malha gerada nas cantoneiras. 

       
Figura 4. Malha nas chapas do pino. 

 

Figura 5. Refinamento de malha dos parafusos. 
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- As peças 1, 2, 3 e 4 da Figura 6, foram discretizadas com tamanho de elemento de 
30mm, lembrando que para o outro lado da viga foi utilizado o mesmo critério. Nestas peças 
utilizou-se uma malha mais grosseira para diminuir o número de elemento resultantes na 
estrutura, a fim de reduzir o tempo de processamento da análise, pois se verificou que este 
procedimento não influenciou nos resultados. 

- As peças 5, 6, 7, e 8 da Figura 6, foram refinadas com tamanho de elemento de 2mm, 
lembrando que para o outro lado da viga foi utilizado o mesmo critério. 

 

 

Figura 6. Malha global da viga e coluna. 
 

2.1.2 Contatos 
 
Os contatos utilizados para a ligação com dupla cantoneira foram do tipo frictional 

com um coeficiente de atrito de 0,20, como mostra a Figura 7, sendo representados da 
seguinte forma: 

1 - Contato com atrito em a face da cantoneira e a face da alma da viga; 
2 - Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da cantoneira; 
3 - Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da viga; 
4 - Contato com atrito entre a porca do parafuso e a face da cantoneira lado viga; 
5- Contato com atrito entre a cabeça do parafuso e face da cantoneira lado viga; 
6 - Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da coluna; 
7 - Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da cantoneira lado 

coluna; 
8 - Contato com atrito entre a cabeça do parafuso e face da cantoneira lado coluna; 
9 - Contato sem atrito entre a porca do parafuso e a face interna da mesa da coluna; 
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10 - Contato sem atrito entre a cantoneira e a face externa da mesa da coluna. 
 

 

Figura 7. Contatos na ligação com cantoneira. 

Os contatos utilizados para a ligação com pino foram do tipo atrito com um coeficiente 
de 0,20, como mostra a Figura 8, e estão representados da seguinte forma: 

1-

 

Contato com atrito entre a chapa do pino e alma da viga; 
2-

 

Contato com atrito entre o pino e a face do furo da chapa do pino; 
3-

 

Contato com atrito entre o pino e a face do furo da alma da viga; 
4-

 

Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da chapa de topo; 
5-

 

Contato com atrito entre o fuste do parafuso e a parede do furo da coluna; 
6-

 

Contato com atrito entre a cabeça do parafuso e face da chapa de topo; 
7-

 

Contato com atrito entre a porca do parafuso e a face interna da mesa da coluna; 
8-

 

Contato com atrito entre a chapa de topo e a face externa da mesa da coluna. 
 

 

Figura 8. Contatos da ligação com pino. 

CANTONEIRA 

VIGA 

COLUNA 
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Para simular a rotação em torno do pino em relação a chapa, foi utilizado um contato 
de rotação livre em Z, restringindo-se os movimentos de translação em x, y e z, como mostra a 
Figura 9. Esse contato é chamado no Ansys de General Joint, através do qual pode-se descrever 
a relação existente entre duas peças, colocando-se restrições entre as faces selecionadas. 

 

 

Figura 9. Contatos do pino com a chapa de suporte. 

2.1.3 Cargas 

A Carga aplicada no modelo foi de 41.12 kN, distribuída no centro da viga em uma área 
com comprimento 200mm pela largura da mesa da viga, como mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 10. Aplicação de carga na viga com dupla cantoneira. 

Além da carga no centro da viga, foram aplicadas as cargas de protensão nos parafusos 
conforme a norma ABNT NBR8800:2008, a qual prevê uma protensão de 85 kN. Neste modelo 
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foi utilizada 100% de protensão definida pela norma. Também foi levado em conta o peso 
próprio do conjunto. 

2.1.4 Materiais 
 
Os materiais utilizados no projeto do conjunto são materiais disponíveis no mercado 

brasileiro, sendo que para o perfil W laminado usou-se o material ASTM A572 GR50, para as 
chapas ASTM A36 e para os parafusos ASTM A325, sendo apresentadas na Tabela 3 as 
propriedades mecânicas desses materiais. Na Tabela 1 são apresentados os materiais 
utilizados na ligação com cantoneira, e na Tabela 2 se mostra os materiais utilizados na ligação 
com pino. 
 

Tabela 1. Materiais usados para a ligação com pino. 

Perfil Descrição Material 

W150X18.0 Viga A572GR50 

W250X46.1 Coluna A572GR50 

Aço Redondo 1.3/4" Pino A36 

PF. 5/8"X2" Parafuso A325 

Chapa 12.5mm Chapa A572GR50 

 

Tabela 2. Materiais usados ligação com dupla cantoneira. 

Perfil Descrição Material 

W150X18.0 Viga A572GR50 

W250X46.1 Coluna A572GR50 

L3x3/8" Cantoneira A36 

PF.5/8"X2" Parafuso A325 

PF.5/8"X2.1/4" Parafuso A325 

 

Neste trabalho para simular o comportamento não linear dos aços acima descritos, 
utilizou-se uma relação constitutiva elasto-plástica bi-linear, conforme se pode observar na 
Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama tensão deformação bi-linear. 

 
Na Figura 11, a reta que possui inclinação E representa o comportamento elástico do 

material enquanto a reta de inclinação Et representa o comportamento na zona de 
plastificação. Assim como o trabalho de Maggi, o módulo de tangente (Et) utilizado nesse 
trabalho será de 10% do módulo de elasticidade longitudinal (E). 

Desta forma a Tabela 3 apresenta os valores utilizados na definição dos materiais no 
ANSYS. 

Tabela 3. Propriedades mecânicas. 

Especificação Fy (MPa) Fu (MPa) E(GPa) Et (GPa) 

ASTM A572 GR50 345 450 

200 20 ASTM A36 250 400 

ASTM A325 635 825 

 

2.1.5 Restrições 

As restrições no modelo de elementos finitos foram aplicadas nas 4 faces destacadas 
conforme pode ser visto na Figura 12. Os nós relacionados com estas faces foram restringidos 
nos graus de liberdade de translação nas direções x, y e z. 
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Figura 12. Faces restringidas no modelo. 

 
2.2 Ensaio  

 
No ensaio realizado foi medida a carga aplicada no centro da viga com o auxílio de uma 

célula de carga, a rotação da ligação, tensões na mesa inferior da viga utilizando extensômetro 
elétricos (strain gages) e o deslocamento no centro da viga. O objetivo deste ensaio é validar o 
modelo numérico e possibilitar comparações entre os resultados obtidos. 

 
2.2.1

 

Equipamentos 
 
Os equipamentos utilizados para o ensaio estão descritos abaixo bem como na Figura 13 

mostra-se a disposição dos mesmos. 

•

 

Célula de carga 

•

 

Macaco hidráulico 
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Figura 13 – Disposição dos equipamentos Macaco hidráulico e célula de carga. 

•

 

Extensômetro elétrico (strain Gages); 
 
Os extensômetros elétricos (strain Gages) foram colados no centro das vigas ensaiadas 

como mostra a Figura 14. 
 

 

Figura 14 – Disposição dos extensômetros elétricos colados. 

Macaco hidráulico 

Célula de carga 

Strain Gages
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•

 

Torquímetro 
 
Em todos os parafusos ensaidos foram aplicados a protensão com o uso do 
torquímetro como mostra Figura 15. 
 

 
Figura 15 – Aplicação de protensão com o torquímetro 

 
2.2.2 Disposição dos relógios comparadores 
  

Na Figura 16 mostra-se a disposição dos relógios comparadores com a ligação dupla 
cantoneira. 
 

 

Figura 16 – Localização dos relógios comparadores na ligação com dupla cantoneira. 

Torquímetro 
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Na figura 17 mostra-se a disposição dos relógios comparadores com a ligação rotulada. 

 

 

Figura 17 – Localização dos relógios comparadores na ligação Rotulada. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das simulações numéricas realizadas no software computacional ANSYS 
são apresentados nessa seção. Nas Figuras 18 e 19 pode se visualizar os deslocamentos e as 
tensões atuantes nas estruturas com ligações com dupla cantoneira e com pino (rotulada). 
Como pode ser visto comparando-se os resultados dos deslocamentos para os dois modelos, 
nota-se que existe certa rigidez na ligação de dupla cantoneira, a qual pode ser utilizada nos 
modelos estruturais podendo reduzir os esforços de momento fletor na viga, resultando em 
um menor consumo de matéria prima e consequentemente tornando a estrutura mais 
econômica e competitiva. 

Na Tabela 4 apresenta-se uma comparação dos deslocamentos obtidos em cada 
modelo. 

 
Tabela 4. Deslocamentos máximos. 

Modelo 
Deslocamento 
Máximo (mm) 

Diferença 
Percentual (%) 

Dupla 
Cantoneira 

8.52 
6,7  

Rotulada 9.13 
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Figura 18. Deslocamentos obtidos no modelo com cantoneira sendo (a) os 
deslocamentos e (b) as tensões atuantes na estrutura. 

 

 

9.13 mm (a) 

(a) 

(b) 

188 MPa 

8.52 mm 
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Figura 19. Resultados para o modelo rotulado sendo (a) os deslocamentos e (b) as 
tensões atuantes na estrutura. 

 
A fim de quantificar a rigidez existente na ligação semirrígida com dupla cantoneira, 

adotou-se o método de cálculo no qual a partir da tensão máxima na mesa inferior da viga, 
conforme representado na Figura 19b, determina-se o momento fletor máximo pela Equação 
1: 

 

 

(1) 

 
onde M é o momento fletor máximo no centro da viga, σ é a tensão máxima na mesa da viga 
calculada pelo método dos elementos finitos (220 MPa), A é a área da mesa do perfil (724.2 
mm²) e d é a distância entre as mesas do perfil I (153 mm). O momento máximo obtido foi de 
24,4 kNm. 
 

 
Figura 20. Esquema utilizado para determinação do momento fletor. 

 
Com o momento máximo solicitante calculado pela Equação 1, através de um modelo 

simples de viga biapoiada com rigidez na rotação considerada por molas rotacionais, conforme 
pode ser visto na Figura 20, determinar a rigidez necessária para que o momento fletor 
máximo seja igual ao momento fletor determinado por MEF com auxílio da Equação 1. Na 
Figura 21, o modelo mostra em (a) representa a condição perfeita de apoio na qual nenhum 
rigidez a rotação pode ser considerada no modelo, (b) representa a condição rotulada 
analisada com MEF, sendo que neste caso existe uma pequena rigidez rotacional e (c) 
representa a rigidez obtida por MEF quando se utiliza dupla cantoneira na união. Portanto, 
verifica-se que existe uma rigidez a ser considerada. A rigidez na ligação cantoneira que leva a 
redução do momento fletor máximo da viga é uma rigidez de 1250 kNm/rad. Neste trabalho 

220 MPa 
(b) 
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utilizou-se um modelo de viga para determinação da rigidez, porém em trabalhos futuros será 
desenvolvido um equacionamento para determinar esta rigidez analiticamente. 

 
Figura 21. Momento fletor obtido para as diferentes condições de apoio.  

 
Na Figura 21 (b) e (c) verifica-se que o momento fletor para a viga rotula por MEF é de 

24.5 kNm, e para a viga com dupla cantoneira é de 20.7 kNm, o que representa uma diferença 
percentual de aproximadamente 15%. Comparando o modelo de dupla cantoneira (c) com o 
rotulado perfeito (a), o qual normalmente é utilizado nos modelos estruturais, verifica-se uma 
diferença percentual de 23%.  
 Na Tabela 5, comparam-se os resultados numéricos com os experimentais, a diferença 
de tensões na dupla cantoneira é de 9%, e na rotulada em 3.2%, e comparam-se os 
deslocamentos máximos na dupla cantoneira é de 10.6%, e na rotulada em 9.2%.  

Desta maneira numericamente com validação experimental comprova-se de maneira 
quantitativa que existe uma rigidez na ligação de dupla cantoneira, a qual poderá ser utilizada 
no modelo estrutural no dimensionamento de estruturas, tornando o modelo de cálculo mais 
representativo e consequentemente, podendo resultar em uma estrutura mais econômica. 

 
Tabela 5 - Comparação dos resultados. 

Modelo 
Tensão 
(MPa) 

Diferença 
Percentual (%) 

Deslocamento 
(mm) 

Diferença 
Percentual (%) 

Dupla Cantoneira 
(numérica) 

188 
 

9 

8.52 

10.6 
Dupla Cantoneira 

(experimental) 
205 

7.7 

Rotulada (numérica) 220 3.2 
9.13 

9.2 
Rotulada (experimental) 213 8.36 

  

(a)
 

Rotula perfeita 

(b) Viga Rotulada (MEF) 

(c) Viga com Dupla Cantoneira (MEF) 
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4  CONCLUSÃO 
 

O comportamento das ligações o projeto de estruturas de aço, na maioria das vezes é 
tratado somente de maneira simplificada, seja como ligação totalmente flexível ou ligação 
totalmente rígida. Pela dificuldade de encontrar a rigidez em função de vários fatores, por 
exemplo, tal como aquela estudada neste trabalho. A rigidez da ligação influi na resistência e 
na estabilidade da estrutura. 

A ligação analítica flexível (chapa de topo com pino) conforme demonstrada no 
trabalho é representada como o modelo simplificado, mas na prática utiliza-se por facilidade 
de fabricação e montagem a ligação flexível com dupla cantoneira, mesmo sendo consideradas 
flexíveis as duas ligações apresentam um comportamento diferente, sendo assim leva-se a 
concluir que este comportamento tem influência na análise global do modelo de cálculo, 
sendo assim de grande importância conhecer a rigidez rotacional da ligação. 

A avaliação das variações encontradas na distribuição dos esforços da ligação flexível 
com dupla cantoneira notou-se uma diminuição de praticamente 25% do momento fletor na 
região central da viga, devemos ressaltar que esta pesquisa está ainda na sua primeira fase, a 
qual terá continuidade com maior número de ensaios para poder qualificar os resultados aqui 
obtidos. 

Portanto, a partir destas análises aqui expostas é possível concluir, de maneira parcial, 
que nos resultados obtidos deve-se enfatizar que a metodologia de cálculo de ligações flexível 
normalmente utilizada para cálculo de ligações com dupla cantoneira não representa o 
modelo real de maneia adequada. Este trabalho continuará com mais ensaios experimentais 
para validar totalmente os resultados numéricos e ajustar modelos simples para modelar a 
rigidez rotacional desse tipo de ligação, que pode vir a ser importante na economia de projetos 
em estrutura de aço de prédios industriais ou habitacionais. 
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