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Resumo 
No projeto de estruturas de aço, as ligações viga-coluna do tipo dupla cantoneira parafusada 
(LCPP) geralmente são consideradas flexíveis. Essa hipótese simplificatória pode na prática 
originar nas colunas esforços de flexão que não foram considerados, enquanto nas vigas 
desenvolvem-se menores momentos e deslocamentos que aqueles estimados em projeto, ao se 
considerar a ligação como flexível. O escopo deste artigo é determinar valores de rigidez 
rotacional de uma LCPP. Foram feitos ensaios experimentais em vigas simplesmente apoiadas, 
ligadas com pino e com LCPP e simulações numéricas via método dos elementos finitos em viga 
ligada com pino e com LCPP. A partir dos deslocamentos, em função das cargas, foram 
calculados os valores de rigidez e de momentos máximos nas vigas. Uma característica do 
trabalho é a consideração da viga ligada em seus dois estremos. Os dados mostraram que já a 
ligação com pino apresenta rigidez rotacional e que a viga com LCPP apresenta até 18 % menor 
momento fletor no centro do vão se comparado à viga com ligação sem rigidez. Com base nos 
valores de rigidez obtidos, a ligação em estudo pode ser classificada como semirrígida de acordo 
com a ABNT NBR 8800. 
Palavras-chave: Ligações; Elementos finitos; Estruturas de aço. 

 
THE STIFFNESS OF A BEAM-TO-COLUMN DOUBLE-WEBANGLE CONNECTION 

 
Abstract 
When modeling steel structures, some connections are considered flexible. One of them is 
double angle with bolts in both sides of the elements that are connected. This hypothesis 
simplifies the whole structural analysis, but in some cases bending moments could be 
transmitted from beams to columns with that kind of connections. The issue of this paper is to 
estimate rotational stiffness for a double-web angle connection with bolts. For this objective, 
numerical and experimental simulations were developed, fi rst with a simple-supported beam 
and a pinned beam has a reference, and after with beam with double-angle connections. This 
research adds significant results to others in the references, because both modeling, 
experimental and numerical, were developed with the beam with both ends considered. Results 
shows an 18 % of bending moment reduction compared to the model of simple -supported 
beam. Additionally, that kind of connection could be classified as semi -rigid by the Brazilian 
standard ABNT NBR 8800. 
Keywords: Connections;Finite element modeling;Steel structures. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
No projeto de estruturas de aço, as ligações do tipo dupla cantoneira parafusada, também 
chamadas de ligação cantoneira parafusada-parafusada (LCPP), usualmente são consideradas 
como flexíveis. Essa suposição considera que essa ligação não apresenta rigidez rotacional, como 
se não transmitisse momento para a coluna. Um modelo de ligação do tipo LCPP é exibido na 
Figura 1. 
 

Figura 1– Exemplo de LCPP. 

 
 
O objetivo geral do trabalho foi determinar a rigidez rotacional de uma LCPP através de ensaios 
experimentais e simulação numérica via método dos elementos finitos.  Nesse sentido, foi 
previsto: 

 Calcular os deslocamentos e momentos máximos para viga simplesmente apoiada; 

 Executar ensaios de flexão em viga simplesmente apoiada, em viga ligada com pino e 
em viga com LCPP, segundo a Figura 2, coletando dados de cargas e deslocamentos 
máximos; 

 Simular numericamente via método dos elementos finitos uma viga ligada com pino e 
uma viga com LCPP, coletando dados de cargas e deslocamentos máximos. 
 

Os deslocamentos obtidos nos ensaios experimentais e nas simulações numéricas foram 
comparados com os deslocamentos calculados para a viga simplesmente apoioada. Com os 
deslocamentos obtidos para viga ligada com pino e viga com LCPP, nos ensaios experimentais e 
simulações numéricas, foram calculados os valores de rigidez e foram estimados os momentos 
máximos nas vigas e momentos nas ligações. 
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Figura 2 – Apoio e ligações em estudo. 

 
1(a) Viga simplesmente apoiada; (b) Viga ligada com pino; (c) Viga com LCPP. 

 
1.2 Revisão da literatura 
 
Segundo ABNT NBR 8800 [1], caso a rigidez inicial da ligação seja menor que 0,5EIv/Lv, Sendo E 
o módulo de elasticidade da viga, Iv o momento de inércia da seção transversal da viga e Lv o 
comprimento da viga, a ligação é classificada como flexível, podendo ser considerada como tal, 
desprezando-se os efeitos de sua rigidez na estrutura. Caso a rigidez inicial da ligação seja maior 
que 0,5EIv/Lv, dependendo do caso, a ligação pode ser considerada semirrígida ou rígida. 
Conforme as orientações da norma, uma das possibilidades para a ligação ser considerada 
semirrígida é se ela estiver em uma estrutura não contraventada e a relação entre o quociente 
do momento de inércia pelo comprimento das vigas do pavimento e o quociente do momento 
de inércia pelo comprimento das colunas do andar for menor que 0,1; ou, caso seja maior ou 
igual a 0,1, a ligação será considerada semirrígida se a rigidez inicial for menor que 25EIv/Lv. 
Johnston e Green [2] realizaram ensaios experimentais com a ligação do tipo cantoneiras de 
alma soldadas na viga e na coluna, exibida na Figura 3. 
 

Figura 3 – Ligação experimentada por Johnston e Green. 

 
 
Johnston e Green [2] utilizaram cantoneiras 3.½”x2.½“x¼” em três comprimentos: 9”, 10” e 11”, 
ligando colunas de seção 12WF65 a vigas de seção 21WF59, 18WF55 e 16WF36; os corpos de 
prova apresentaram deslocamentos inferiores ao de uma viga simplesmente apoiada. Os 
autores afirmam que o momento na ligação com cantoneiras pode ser menor que dez por cento 
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do momento desenvolvido na ligação totalmente rígida, para as condições do estudo.Lui e Chen 
[3] estudaram o efeito de diferentes tipos de ligações no comportamento de um pórtico teórico 
de duas colunas e uma viga para o efeito de uma carga aplicada lateralmente. Em suas 
conclusões, afirmam que as ligações idealmente rígidas ou totalmente flexíveis não existem, que 
todas ligações exibem um comportamento intermediário e que a consideração de uma ligação 
como rígida ou como flexível é uma simplificação de projeto. Também afirmam que a 
consideração das ligações como rígidas subestima os deslocamentos e superestima a resistência 
da estrutura e que a consideração das ligações como flexíveis superdimensionadas as vigas e 
subdimensiona as colunas. 
Astaneh, Nader e Malik [4] estudaram o efeito de vibrações sísmicas em pórticos com ligações 
com cantoneiras soldadas na viga e parafusadas na coluna, também chamadas de ligações 
cantoneira soldada-parafusada (LCSP). Os autores afirmam que as ligações do tipo dupla 
cantoneira de alma são usualmente consideradas como flexíveis, mas que, segundo os 
resultados de sua pesquisa, considerável nível de momentos podem ser desenvolvidos nessas 
ligações. Afirmam também que esse desenvolvimento de momentos na ligação tem 
consequências positivas e negativas: 

 positiva: contribui com a resistência lateral e rigidez da estrutura; 

 negativa: sujeita as colunas a momentos que não foram considerados no projeto.  
Medeiros, Kaminski e Alva [5] simularam via método dos elementos finitos duas configurações 
de LCSP: viga W150x18,0 com cantoneiras L76x76x6,4x110 mm e quatro parafusos 5/8” A325N 
ligando-as à coluna; viga W610x113 com cantoneiras L102x102x8,0x455 mm e doze parafusos 
7/8” A325N. Seus resultados foram comparados com os dos modelos matemáticos de Frye-
Morris e de Ang-Morris, apontando que o comportamento das ligações simuladas 
numericamente é mais flexível que a resposta dada pelos modelos matemáticos considerados. 
Freitas, Goedel, Pravia e Baruffi[6] simularam via método dos elementos finitos as ligações LCPP 
e com pino, ligando vigas W150x18,0 com 3 m de vão, medido de centro a centro de colunas 
W200x46,1.Vigas e colunas são em ASTM A572 GR50. As cantoneiras utilizadas são de abas 
iguais, com dimensões 3”x3/8”x120 mm, em ASTM A36. Para a ligação com pino, as chapas do 
suporte do pino são de espessura 12,5 mm, ASTM A572 GR50, o pino tem diâmetro 1.3/4” e é 
feito em ASTM A36. A LCPP é montada com três pares de parafusos, como exibido na Figura 1; 
o suporte do pino é fixado à coluna com dois pares de parafusos. Os parafusos são do tipo A325-
F, de diâmetro 5/8”, e foram protendidos com 85 kN. O coeficiente de atrito adotado foi 0,20. A 
carga aplicada foi 41,12 kN, distribuída em 200 mm no centro do vão. No modelo de LCPP o 
deslocamento obtido foi de 8,52 mm e no modelo ligado com pino, 9,13 mm, obtendo valores 
de rigidez de 1250 kNm/rad e 320 kNm/rad, respectivamente. 
Prabha, Rekha, Marimuthu, Saravanan, Palani e Surendran [7] propuseram um modelo 
matemático para estimativa do comportamento momento-rotação da LCPP, com base no 
modelo de Frye e Morris (1975), incluindo a consideração do espaço entre a viga e a coluna:  

𝜃 = 75,043 ×(𝐾𝑀) − 1583 × (𝐾𝑀)3+98160 × (𝐾𝑀)5  (1) 
onde 𝜃 é em graus, 𝑀 em quilonewton-metro e 𝐾 é: 

𝐾 = 𝑑𝑎
−1,55𝑡𝑎

−1,14𝑔0,81𝑎𝑔
0,39     (2) 

sendo as dimensões em milímetros: 

 𝑑𝑎 = altura da cantoneira; 

 𝑡𝑎 = espessura da cantoneira; 

 𝑔 = metade da distância entre as linhas de parafusos que ligam à coluna; 
 𝑎𝑔 = distância entre viga e coluna. 
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Os autores supracitados estudaram três configurações de LCPP: espessura 6 mm e comprimento 
180 mm (DWA-6-180), espessura 6 mm e comprimento 205 mm  (DWA-6-205) e espessura 8 
mm e comprimento 180 mm (DWA-8-180), todas com 10 mm de distância entre viga e coluna. 
Foram executados ensaios experimentais, estimativas analíticas através de seu modelo e do 
modelo de Frye-Morris e simulação numérica através do software Abaqus. 
 

Figura 4 – Resultados de Prabha, Rekha, Marimuthu, Saravanan, Pa lani e Surendran[7] para LCPP de espessura 6 

mm, a l tura 205 mm, com 10 mm entre a  viga e a coluna: (A) Modelo de Frye -Morris (1975); (B) Resultado 
experimental; (C) Resultado do software Abaqus; (D) Modelo p roposto por Prabha et al. 

 
 
Os resultados para o corpo de prova DWA-6-205 são apresentados na Figura 4, onde visualizam-
se os resultados segundo o modelo de Frye-Morris, o software Abaqus, o programa 
experimental dos autores e o modelo matemático proposto. Na Figura 4 é plotada a rotação 
relativa total, isto é, o dobro do ângulo obtido pela Equação 1. Percebe -se a subestimação de 
rotação pelo modelo de Frye-Morris e que o modelo proposto apresenta um comportamento 
intermediário ao experimental e ao dado pelo software Abaqus. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O objeto do estudo é a ligação de uma viga W 150x18,0, em ASTM A572 GR50 com 3 metros de 
vão, a duas colunas W 200x46,1 em ASTM A572 GR50, com a aplicação de cinco valores de 
cargas: 9810 N, 19620 N, 29430 N, 39240 N e 40712 N. Para viga simplesmente apoiada foram 
calculados deslocamentos e momentos máximos segundo as equações da Resistência dos 
Materiais. Os ensaios e as simulações numéricas originaram dados de deslocamentos, que foram 
utilizados para cálculo de rigidezes e momentos máximos através do software FTool, para as 
condições de viga ligada com pino e viga com LCPP. O ensaio de viga simplesmente apoiada 
originou dados de deslocamentos que foram comparados com os demais.  
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2.1 Ensaios experimentais 
 
Os ensaios foram executados em um pórtico autoportante de 3 metros de vão, montado com 
perfis estruturais de seções W460x52,0, para viga superior, e W200x46,1, para viga inferior e 
colunas. As cargas foram aplicadas com aproximadamente trinta segundos em cada uma; as 
cargas foram aplicadas no centro das vigas através de uma placa de distribuição de carga com 
200 mm de comprimento, com um atuador hidráulico; a carga máxima refere-se a 55 % da carga 
de plastificação da viga. A aplicação da carga foi monitorada através de uma célula de carga da 
marca Kratos Equipamentos, modelo CCI, de capacidade 100 kN, com mostrador digital. 
Para aferição dos deslocamentos, foi posicionado na parte inferior do centro do vão um relógio 
comparador da marca Mitutoyo, de curso 11 mm e resolução 0,01 mm, como apresentado na 
Figura 5 (c). O relógio comparador foi aferido em um dispositivo de resolução 0,001 mm da 
marca Mitutoyo. 
Para o ensaio de viga simplesmente apoiada foram utilizadas quatro vigas W150x18,0 de 
comprimento 2777 mm, sendo executadas quatro amostragens em cada viga. A instalação 
doensaio de viga simplesmente apoiada é exibida na Figura 5. 
 
Figura 5 – Ensaio de viga s implesmente apoiada. (a , d) Apoios simples; (b) macaco hidráulico, célula de carga e pl aca 

de distribuição de carga; (c) relógio comparador na seção inferior da viga. 

 
 
Para o ensaio da viga ligada com pino, foi usada uma viga W150,0x18,0 com 2737 mm de 
comprimento, ligada por pino de diâmetro 1.3/4” ao suporte do pino; cada suporte do pino foi 
ligado à coluna por quatro parafusos ASTM A325-F, protendidos com 220 Nm. Foi ensaiada uma 
viga e realizadas três amostragens. A instalação do ensaio de viga ligada com pino é exibida na 
Figura 6. 
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Figura 6 – Ensaio da viga ligada com pino: (a, d) Ligação com pino; (b) atuador hidráulico, célula de carga, placas de 
compensação de altura e placa de distrbuição de carga; (c) relógio comparador na seção inferior da viga.  

 
 
Para o ensaio das vigas com LCPP, foram utilizadas quatro vigas, totalizando dez amostras. As 
cantoneiras utilizadas foram de seção 3”x3/8”x120 mm, com parafusos ASTM A325-F de 
diâmetro 5/8” protendidos com 220 Nm. A instalação do ensaio de viga com LCPP é exibida na 
Figura 7. 
 
Figura 7 – Ensaio de viga com LCPP. (a ,d) LCPPs ; (b) macaco hidráulico, célula de carga, placas de compensação de 

a l tura e placa de distrbuição de carga;(c) relógio comparador na seção inferior da viga. 

 
 
2.2 Simulações numéricas 
 
Foi modelado apenas a metade do conjunto, aproveitando a simetria, reduzindo o número de 
graus de liberdade, como exibido na Figura 8. Utilizou-se para simulação o programa ANSYS 15.0. 
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Figura 8 – Detalhe das modelagens: (a) Viga ligada com pino; (b) viga com LCPP. 

 
 
Os conjuntos de parafusos foram simplificados, sem o sextavado. As faces próximas foram 
tornadas coincidentes, como os furos e os fustes dos parafusos, com o ajuste de diâmetros, e as 
faces de cantoneiras e suporte do pino com a alma da viga, ajustando posicionamentos.  
Todos materiais foram considerados com módulo de elasticidade longitudinal 200 GPa. Para o 
aço ASTM A36, do pino, suporte do pino e cantoneiras, a tensão de escoamento e tensão última 
são, respectivamente, 250 MPa e 400 MPa; para o aço ASTM A325, dos conjuntos de parafusos, 
635 MPa e 825 MPa; para o aço ASTM A572 GR50, das vigas e colunas, 345 MPa e 450 MPa. 
Para geração da malha utilizou-se o elemento hexaédrico de 20 nós e, para transições e 
pequenos detalhes, os elementos de cunha de 15 nós, piramidal de 13 nós e tetragonal de 10 
nós. Para o pino e conjuntos de parafusos, foram utilizados elementos finitos de tamanho 
máximo 2 mm; para o suporte do pino e cantoneiras, 3 mm; para as colunas, 4 mm; e para as 
vigas, 6 mm. 
As seções do topo e base das colunas foram configuradas como apoios fixos, ou seja, os nós da 
região foram restritos à rotação e translação em x, y e z. Na seção do plano de simetria dos 
modelos o deslocamento é livre no eixo vertical e restrito nos eixos longitudinal e transversal às 
vigas. As cargas foram aplicadas na porção seccionada da viga, exibida na Figura 8, 
representando a placa de distribuição de carga utilizada nos experimentos. As simulações foram 
configuradas para ocorrer em dois passos: primeiro o estabelecimento da protensão nos 
parafusos e depois a aplicação da carga, mantendo-se a protensão. 
Na montagem com pino foram aplicadas restrições de rotação entre a viga, o pino e o suporte 
do pino: rotação permitida entre a viga e o pino e rotação restrita entre o pino e os furos de seu 
suporte. Em ambas montagens os elementos de contato foram configurados com coeficiente de 
atrito 0,20. 
Para a simulação da viga ligada com pino, as malhas são ilustradas em Figura 9 e Figura 10. Na 
Figura 9 é exibido o detalhe da malha no pino e conjunto do parafuso.  
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Figura 9 – Malha no pino e conjunto do parafuso. (a) Pino; (b) conjuntos de parafusos. 

 
Malha no pino e conjunto do parafuso. (a) Pino; (b) conjuntos de parafusos. 

 
Na Figura 10 são exibidos detalhes da malha na coluna, viga e suporte do pino. 
 

Figura 10 – Malha na coluna, viga e suporte do pino. (a) Detalhe da coluna; (b) Viga: região da ligação; (c) Suporte 

do pino: furo para parafuso. 

 
 
Para a simulação da viga com LCPP, as malhas são ilustradas em Figura 11 e Figura 12. Na 
Figura 11 são exibidos detalhes das malhas na cantoneira e parafusos. 
 

Figura 11 – Malhas: (a) Parafuso de comprimento 2.1/4”; (b) Parafuso de comprimento 2”; (c) Cantoneira.  

 
 
Na Figura 12 são exibidos detalhes das malhas da coluna e da viga. 
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Figura 12 – Detalhes: (a) dos furos na coluna; (b, c) da viga. 

 
Detalhes: (a) dos furos na coluna; (b, c) da viga. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 1 são apresentadas as médias dos deslocamentos obtidos. Os deslocamentos da viga 
ligada com pino são menores que os da viga simplesmente apoiada, evidenciando que já essa 
ligação apresenta rigidez. Por sua vez, os deslocamentos da viga com LCPP são ainda menores.  

Tabela 1. Deslocamentos obtidos (em milímetros). 

Ligação Simples apoio Pino LCPP 

Carga Analít. Exp. Exp. MEF Exp. MEF 

9810,0 N 2,40 2,68 2,17 2,16 1,73 1,81 

19620,0 N 4,73 5,20 4,28 4,33 3,82 3,68 

29430,0 N 7,06 7,56 6,43 6,48 5,97 5,67 

39240,0 N 9,40 9,94 8,55 8,64 8,13 7,69 

40711,5 N 9,74 10,29 8,86 8,97 8,53 7,98 

2Fonte: o autor. 

 
Na Tabela 2 são apresentados os momentos fletores obtidos, calculados a partir dos valores 
médios apresentados na Tabela 1. Os valores de momento fletor da viga ligada com pino são de 
4,2 % a 5,7 % menores que os da viga simplesmente apoiada; para a viga com LCPP, de 8,1 % a 
18,6 %, com base nos resultados experimentais, e 12,0 % a 17,1 % com base nos resultados 
numéricos. 
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Tabela 2. Momentos fletores obtidos  (em quilonewton-metro). 

Ligação 
Simples 

apoio 
Pino LCPP 

Carga Analít. Exp. MEF Exp. MEF 

9810,0 N 7,0 6,6 6,6 5,7 5,8 

19620,0 N 13,8 13,1 13,2 12,0 11,7 

29430,0 N 20,6 19,6 19,8 18,5 17,9 

39240,0 N 27,4 26,1 26,3 24,9 24,1 

40711,5 N 28,4 27,1 27,3 26,1 25,0 

3Fonte: o autor. 

 
Na Tabela 3 são apresentados os valores de rigidezes obtidos, calculados a partir dos valores 
médios apresentados na Tabela 1. 

Tabela 3. Rigidezes obtidas (em quilonewton-metro por radiano). 

Ligação Pino LCPP 

Carga Exp. MEF Exp. MEF 

9810,0 N 111,5 118,42 804,0 668,24 

19620,0 N 109,5 88,50 468,0 571,08 

29430,0 N 96,0 85,43 351,5 483,62 

39240,0 N 96,5 72,64 296,0 432,84 

40711,5 N 98,5 74,25 269,5 429,63 

4Fonte: o autor. 

 
Observa-se na Tabela 3 que a ligação com pino apresenta rigidez rotacional, não sendo 
perfeitamente rotulada. A LCPP apresenta um perfil de decaimento da rigidez conforme a carga 
aplicada, de 804,0 a 269,5 kNm/rad para os resultados experimentais e de 668,24 a 429,63 
kNm/rad para os resultados numéricos. 
Comparando os resultados de rigidez do presente trabalho com os de Freitas, Goedel, Pravia e 
Baruffi [6], supõe-se que a diferença de resultados deve-se ao comprimento utilizado para 
modelagem no software FTool: os primeiros utilizaram 3 m, que é o vão de centro a centro de 
colunas, enquanto no presente trabalho foram utilizados os comprimentos das vigas, 2,777 m e 
2,737 m. 
Como no presente estudo os deslocamentos tiveram sua menor mensuração na aplicação da 
carga de 9810 N, acredita-se ser possível identificar valores de rigidez inicial ainda maiores. 
A ligação com pino apresenta 118,42 kNm/rad e 74,25 kNm/rad como valores extremos de 
rigidez, correspondendo a 0,189EI/L e 0,119EI/L como relações de rigidez, permitindo sua 
classificação como ligação flexível segundo a ABNT NBR 8800 [1]. 
Para a LCPP, com base nos resultados numéricos, a relação é 1,067EI/L para a rigidez de 668,24 
kNm/rad e 0,686EI/L para 429,63 kNm/rad, sendo nesse intervalo todos valores maiores que 
0,5EI/L. Com base nos resultados experimentais, a relação é 1,284EI/L para 804,0 kNm/rad e 
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0,562EI/L para 351, kNm/rad. Na aplicação de 39240 N, a rigidez é 296,0 kNm/rad, configurando 
a relação 0,473EI/L, valor que permitiria a classificação da ligação como flexível. Entretanto, a 
carga de 39240 N corresponde a 65 % da tensão de escoamento da viga, não dizendo respeito 
ao comportamento inicial da ligação. 
Diante do exposto, conclui-se como sendo mais conservadora a classificação da LCPP em estudo 
como semirrígida, considerando-se seus efeitos no comportamento global da estrutura. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
O objetivo do trabalho foi obter valores de rigidezes rotacionais para uma ligação cantoneira 
parafusada-parafusada (LCPP) com cantoneiras 3”x3/8”x120 mm, ligando com parafusos ASTM 
A325-F Ø5/8” a viga W150,0x18,0 com 3 m de vão à colunas W200,0x46,1. Foram feitos ensaios 
experimentais e simulações numéricas via método dos elementos finitos (MEF).  
A LCPP estudada, para a menor carga aplicada, de 9810 N, apresentou a rigidez de 804 kNm/rad, 
com base nos resultados experimentias, e 668 kNm/rad, com base nos resultados numéricos, 
sendo uma ligação classificável como semirrígida de acordo com a ABNT NBR 8800 [1]. 
A partir dos resultados experimentais, os momentos fletores registrados para a LCPP são de 19 
% a 8 % menores que os da viga simplesmente apoiada. 
A consideração da ligação do tipo LCPP como totalmente flexível pode ser à favor da segurança; 
entretanto, ganhos de redução de material em obras de grande porte podem ser obtidos se a 
rigidez rotacional for considerada na análise e dimensionamento das peças. Estudos numéricos 
parametrizados podem ser necessários para confirmar esta afirmação. 
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