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RESUMO 

 

Este trabalho pretendeu, mediante a expansão do software de análise de pórticos planos 

desenvolvido por Santos (2011), analisar a influência de ligações deformáveis sobre estruturas 

planas e validar estes resultados por meio de outro software semelhante já consagrado. A 

atualização a ser desenvolvida utilizou o MATLAB como linguagem de programação e foi 

fundamentada nos conceitos do método dos deslocamentos com análise matricial das estruturas, 

apresentada por Monforton & Wu (1963) para a modelagem das ligações semi-rígidas. Pretendeu-se 

adaptar os componentes do programa às novas funcionalidades decorrentes da ampliação da análise, 

e assim obter subsídios para avaliar a influência de ligações deformáveis. Como resultado da 

adaptação, o WTS Analysis versão 1.0 (nome atribuído ao programa expandido) é capaz de realizar 

as mesmas atividades anteriores, como fornecer os deslocamentos nodais da estrutura, os esforços 

internos e as deformações que atuam nos elementos, bem como as reações de apoio, com o 

acréscimo da possibilidade de fazê-lo para estruturas com ligações semi-rígidas. Os resultados 

fornecidos pelo programa foram então confrontados com os resultados do software SAP2000 v14.2 

permitindo a validação do programa em edição como uma ferramenta confiável. Constatou-se 

também que aproximações referentes à linearização do comportamento da ligação e idealização das 

ligações como rígidas ou articuladas são válidas desde que tomado o cuidado de verificar a 

classificação da ligação segundo método apropriado. As conclusões a cerca da influência das 

ligações deformáveis podem servir de base teórica para outras pesquisas, da mesma forma que o 

software, que por ser livre, pode servir à comunidade acadêmica no tocante às disciplinas ou demais 

pesquisas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso de Engenharia Civil é baseado em procedimentos técnicos que envolvem conceitos 

teóricos representados por equações. Haja vista que, nesta área, as soluções de vários problemas 

consistem em executar rotinas de cálculos matemáticos. Com isso, os programas computacionais 

representam uma ferramenta de grande utilidade, possibilitando a execução de cálculos e 

verificações matemáticas com maior rapidez e precisão. Em análise estrutural isto não é diferente. A 

complexidade da estrutura em estudo dita a complexidade dos cálculos necessários à sua análise. 

Antigamente, segundo Romanholo (2001), a análise de estruturas se restringia ao tamanho 

das mesmas, pois os cálculos matemáticos envolvidos em grandes obras se tornavam muito 

complexos. Isto se dava em virtude do grande número de operações e interações entre diversos 

fatores, sendo necessário assim, ampliar aproximações e, assim, a probabilidade de erro. 

O avanço da tecnologia dos programas computacionais e da programação visual, permitiram 

que as complexas rotinas de cálculos pudessem ser realizadas com uma rapidez, precisão e 

flexibilidade muito maior, possibilitando assim, análises muito mais refinadas e modelos mais 

complexos (ROMANHOLO, 2001; PINTO, 2002). 

No comportamento das estruturas, uma singularidade passível de consideração, é a ligação 

entre os elementos. Em casos onde as interligações são feitas após a sua execução, como em 

estruturas de concreto pré-moldado, aço ou madeira, torna-se difícil a criação de continuidade, 

como as presentes em estruturas inteiriças ou moldadas in loco, como as de concreto armado. A 

consideração desta descontinuidade executiva nas ligações assume um fator importante para o 

conhecimento do comportamento destas estruturas (FERREIRA, 1993; CASTRO, 2006). 

Devido ao seu comportamento próprio, estas ligações se deformam e promovem a 

redistribuição dos esforços nos elementos, e, ainda, a modificação dos deslocamentos finais. Desta 

forma, a segurança da análise está relacionada com o grau de conhecimento que se tem do 

comportamento de tais ligações (FERREIRA, 1993). 

A estas ligações é dado o nome de ligações deformáveis, ou semi-rígidas. Definindo-as, 

estas são as que, em menor ou maior grau, permitem deformações relativas entre elementos, 

fazendo com que os esforços determinados variem das situações usuais de projeto, ou seja, flutuem 

entre as situações em que se consideram ligações perfeitamente rígidas (engastadas) e perfeitamente 

deformáveis (rotuladas) (EL DEBS, 2000). 

No entanto, como mostram Castro (2006), Kartal et al. (2010), Romanholo (2001) e 

Nóbrega (2004), para o cálculo de estruturas de aço e concreto pré-moldado, ainda é muito comum 

ignorar o efeito de ligações deformáveis para facilitar o processo. Ao invés disso, consideram-se 

ligações perfeitamente articuladas ou perfeitamente engastadas, dependendo da situação. 

Nóbrega (2004), Queiros (2007) e Cotta (2007) apresentam perspectivas diferentes sobre a 

motivação em considerar o comportamento das ligações deformáveis na análise estrutural. Segundo 

eles, a competitividade no mercado, as demandas da sociedade moderna, a necessidade de economia 

de recursos e a sustentabilidade, impelem a construção civil a uma busca por aumento de eficiência 

e melhoria nas condições de trabalho. Neste contexto, estruturas pré-fabricadas e conceitos como 

industrialização da construção civil tomam forma e justificam o estudo mais profundo do 

comportamento de sistemas segundo estes conceitos. 

Além disso, levando-se em conta a deformabilidade da ligação, é possível obter uma 

economia significativa relativa ao tamanho da própria peça (referente ao caso de ligações 

articuladas), ou mesmo de materiais e mão de obra para a execução de ligações (referentes à 

execução de ligações rígidas) (NÓBREGA, 2004). 

Neste contexto, o trabalho tem por objetivo, mediante a expansão do software de análise de 

pórticos planos desenvolvido por Santos (2011), analisar a influência de ligações deformáveis sobre 

estruturas planas e validar os resultados do programa desenvolvido com resultados do consagrado 

software SAP2000 v14.2 que realiza análises semelhantes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste capítulo pretende-se descrever as decisões metodológicas que orientaram a execução 

deste trabalho. As referências utilizadas foram: Monforton e Wu (1963), Santos (2011) e CSI 

Berkeley (2010). 

 

2.1. Materiais 

 

Como materiais, foram utilizados: 

 

2.1.1. Programa de análise de pórticos planos desenvolvido por Santos (2011) 

 

Este software serviu de base para a edição. Sendo fundamentado no método dos 

deslocamentos com análise matricial de estruturas, este programa possuía compatibilidade com o 

método proposto por Monforton e Wu (1963), adotado para a análise de estruturas com ligações 

deformáveis. 

  No pré-processador do software existia uma janela principal, que conduzia a inserção dos 

dados. Através dela era possível ter acesso a outras janelas, como a janela para a inserção de dados 

inerentes à análise, na qual se determinava a discretização, número de nós e elementos e unidades. 

Também era possível ter acesso a janelas de edição das características dos nós e de 

elementos. Para a visualização da estrutura havia uma janela na qual também era acessada pela 

janela de inserção de dados. 

 Quanto ao processador, para a obtenção dos resultados ao longo dos elementos foi necessário 

implementar uma análise discretizada, uma vez que a análise matricial só fornece resultados para os 

nós. Para isso, foi adicionado um código que segmentava os elementos na discretização escolhida 

pelo usuário. A existência deste código influiu na edição do processador. 

  Por fim, o pós-processador do programa era composto por uma única janela, a qual 

centralizava a exibição de diagramas de esforços, reações de apoio e a geração de arquivos de saída 

de dados. Esta pode ser conferida na Figura 1. 

 

2.1.2. Linguagem e ambiente de programação MATLAB® versão R2009a 

 

Como neste trabalho visou-se a utilização e edição de pré e pós-processadores para 

interagirem com o usuário e fazerem o intermédio entre este e o processador, as ferramentas 

gráficas de exibição de dados foram pontos importantes na escolha desta linguagem. Contudo, o 

processador, como parte indispensável à obtenção de resultados, foi responsável pela escolha. Isso 

porque a praticidade na programação técnica e a inerente base matricial tornam a linguagem muito 

bem quista na elaboração de uma ferramenta computacional fundamentada em análise matricial, e, 

dessa forma, foram pontos decisivos na escolha desta linguagem. 

Além disto, por esta escolha, evitou-se criar interfaces entre diversas linguagens de 

programação, uniformizando o código numa única linguagem, já escolhida por Santos (2011) na 

criação de seu programa e, como já descrito, amplamente recomendada por suas peculiaridades para 

a edição do software.  

 

2.1.3. SAP2000 versão 14.2 

 

O SAP2000 é um programa tradicional, muito sofisticado e de interface intuitiva, que possui 

ferramentas de dimensionamento e é capaz de realizar as mais diversas análises para as mais 

variadas estruturas (CSI, 2010). 

Possui ambiente de modelagem 3D na qual podem ser analisadas desde estruturas simples as 
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mais complexas, considerando efeitos de vento, cargas sísmicas, de temperatura, ligações 

deformáveis e muitas outras condições (CSI, 2010). 

Além disto, o programa permite análises não lineares, tanto físicas quanto geométricas, 

considerando também flambagem e colapso progressivo. Tais recursos fazem do programa a 

solução mais fácil para pequenas estruturas em 2D e para análises não lineares dinâmicas em 

estruturas 3D (CSI, 2010). 

Por se tratar de um software já consagrado no mercado e por realizar análises de estruturas 

bidimensionais com ligações deformáveis (além de realizar muitas outras análises), foi adotado o 

SAP2000 v14.2 como software de referência na validação dos resultados que o programa fornece. 

 

2.1.4.  Computadores utilizados 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados 2 computadores pessoais e os 

computadores disponíveis nos laboratórios de informática do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Estadual de Maringá. 

O departamento possui licença para uso tanto do software SAP2000 quanto da linguagem e 

ambiente de programação MATLAB. 

 

2.2. Métodos 

 

Os métodos deste trabalho foram ordenados por uma pesquisa bibliográfica inicial, posterior 

edição do software, execução de exemplos e, por fim, análise de resultados. Esta metodologia é 

descrita abaixo: 

 

2.2.1. Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica realizada teve dois objetivos primários: 

 Adquirir conhecimentos sobre a análise linear de estruturas com ligações semi-

rígidas, sobre sua implementação e adquirir subsídios para editar o programa 

baseado no método dos deslocamentos; 

 Interar-se dos estudos realizados na área, das conclusões obtidas e recolher 

informações importantes ao trabalho. 

 

2.2.2. Edição do programa 

 

A edição do programa foi fundamentada nos conceitos apresentados por Monforton e Wu 

(1963). O sequenciamento para a edição foi: 

 Edição do pré-processador para que comporte a inserção e visualização dos dados 

requeridos pela análise de ligações deformáveis; 

 Edição do processador para que realize análises segundo os preceitos estudados sobre 

análise de ligações semi-rígidas; 

 Edição do pós-processador para que exiba os resultados de forma condizente à 

análise; 

 Repaginação do programa. 

 

2.2.3. Validação da análise 

 

Para a validação e análise dos resultados foram feitas as seguintes atividades: 

 Estudo do software SAP2000 v14.2; 
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 Elaboração ou obtenção na literatura de exemplos de estruturas com ligações 

deformáveis; 

 Execução dos exemplos no software em desenvolvimento e validação dos resultados 

com o programa SAP2000 v14.2; 

 Análise dos resultados. 

 

2.3. Resultados e discussões 

 

Nesta seção serão expostos exemplos numéricos a fim validar tanto o programa como o 

método de análise empregado. Para isto, foram feitas comparações entre os resultados obtidos e os 

resultados fornecidos por um software já consagrado. O software escolhido foi o SAP2000 v14.2, 

um software comercial, desenvolvido e comercializado por CSI Berkeley (2010). 

 

2.3.1. Exemplo 1 – Pórtico analisado por Ferreira (1993) 

 

Trata-se de um pórtico simples composto por dois pilares sustentando uma viga, como é 

possível notar na Figura 1. Este é baseado em um exemplo semelhante apresentado por Ferreira 

(1993). Inicialmente, considera-se o pórtico como engastado na base dos pilares e possuindo 

ligações rígidas. 

 

 
Figura 1 – Estrutura apresentada por Ferreira (1993) 

 

As características dos elementos podem ser conferidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características dos elementos do exemplo 1 

Elemento A (m²) E (GPa) I (m4) L (m) 

Pilar 0,096774 34,4 0,001171 5,15 

Viga 0,220000 34,4 0,002500 15 

 

Para avaliar a influência da introdução de ligações semi-rígidas numa estrutura como esta, 

propõe-se três modelos: M1, engastado na base dos pilares e com ligações rígidas, como já 

apresentado; M2, rotulado nas ligações viga-pilar; e M3, com a ligações viga-pilar semi-rígidas 

posicionadas na extremidade da viga. 

Para a avaliação da influência que ligações semi-rígidas possuem nos esforços de um pórtico 

serão realizadas diversas análises de estruturas partindo de M2 (rigidez desprezível das ligações) a 

M1 (rigidez infinita das ligações). Isto será feito variando a rigidez das ligações de M3 de 10
-5

 

kN.m/rad a 10
12

 kN.m/rad. 

Como carregamento, propõe-se uma carga distribuída sobre a viga de 10 kN/m denominada 

C1. Foram tomados valores de momento fletor nas ligações, nas fundações e no centro do vão. Os 

resultados se encontram tabelados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Momento fletor em função da rigidez da ligação (M1C1, M2C1, M3C1) 

Na ligação Na fundação No centro do vão MLig/MEng

0,00001 1,64E-07 8,15E-08 281,2500 0,00

0,001 1,64E-05 8,15E-06 281,2500 0,00

0,1 0,0016352 0,00081543 281,2484 0,00

1 0,01635 0,0081534 281,2337 0,00

10 0,16332 0,081447 281,0867 0,00

100 1,6159 0,80583 279,6341 0,01

1.000 14,6095 7,2855 266,6405 0,11

2.000 26,4055 13,1681 254,8445 0,19

5.000 51,2184 25,5419 230,0316 0,37

10.000 74,5786 37,1913 206,6714 0,54

20.000 96,61 48,1781 184,6400 0,70

50.000 117,4229 58,5572 163,8271 0,86

100.000 126,5075 63,0875 154,7425 0,92

1.000.000 135,9754 67,809 145,2746 0,99

10.000.000 137,0007 68,3203 144,2493 1,00

1.000.000.000 137,1145 68,3771 144,1355 1,00

100.000.000.000 137,1156 68,3776 144,1344 1,00

1.000.000.000.000 137,1156 68,3776 144,1344 1,00

Momento fletor em função da rigidez da ligação (M1C1, M2C1, M3C1)

Rigidez da ligação 

(kN.m/rad)

Momentos fletores (kN.m)

 
 

De forma a visualizar melhor os resultados, foram criados diagramas momento-rigidez para 

os momentos nas ligações, para os momentos na fundação e para os momentos no centro do vão 

como mostra a Figura 2. Pela natureza dos valores das rigidezes das ligações (variando em 

potências de 10) o eixo das abscissas foi posto em escala logarítmica. 

 

 
Figura 2 – Diagrama momento-rigidez 

 
Nota-se a partir do diagrama de momento na ligação (Figura 3) um comportamento 

constante nos extremos do diagrama, ou seja, retas horizontais nas quais o momento fletor na 

ligação é constante. Estes trechos são unidos por uma inflexão onde se mostra outro trecho 

praticamente linear. 

Através deste comportamento é possível inferir que para rigidezes menores que 10
2
 

kN.m/rad o comportamento da ligação é aproximadamente articulado, pois o momento absorvido 

pela ligação é praticamente zero, já para rigidezes superiores a 10
6
 kN.m/rad o comportamento é 

aproximadamente rígido, pois o momento absorvido se aproxima do máximo de 137 kN.m. 
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Também é possível notar que o comportamento dos momentos absorvidos pela fundação 

segue o mesmo comportamento dos momentos na ligação. Isto se deve à redistribuição interna de 

esforços da estrutura, pois, o momento absorvido pela ligação é transferido ao pilar e, por 

consequência, deve ser absorvido pela fundação. Este é um comportamento da estrutura que 

justifica a cautela com ligações semi-rígidas, pois, a atribuição incorreta de um comportamento à 

ligação pode induzir momentos não previstos em diversas regiões da estrutura. 

Nóbrega (2004) mostra que este comportamento encontrado na Figura 3 para os momentos 

nas ligações e os momentos na fundação se mantém mesmo variando a inércia dos elementos, o 

mesmo ocorre para diferentes ações dinâmicas. Obviamente, para situações diferentes, os valores de 

momentos e rigidezes serão outros, por mais que o comportamento se mantenha o mesmo. 

Já para o momento no meio do vão é possível constatar um comportamento inverso ao 

identificado nos momentos na ligação e na fundação. Isto se deve ao fato de que, para este caso, os 

momentos positivos no centro do vão se tornam menores, ao passo que os momentos negativos na 

ligação aumentam, justificando o comportamento inverso.  

Além disso, nota-se que para ligações articuladas há a manifestação de momentos máximos 

no centro do vão. Tal fato tem relação direta com o dimensionamento da viga, pois, o projetista, 

utilizando-se de ligações rotuladas como critério simplificado de dimensionamento, é induzido a 

conceber elementos para esforços além dos que de fato atuarão no referido elemento. O inverso 

também se faz válido, pois a consideração de ligações perfeitamente engastadas induz a momentos 

mínimos no centro do vão, mas superestima momentos na ligação. 

Para validação dos resultados foi abordado o mesmo pórtico baseado no exemplo exposto 

por Ferreira (1993), atribuíndo uma ligação viga-pilar específica. Trata-se de uma ligação articulada 

com apoio simples sobre almofada de elastômero não fretado com chumbador. Na Figura 3 é 

possível verificar o tipo de ligação atribuída. 

 

 
Figura 3 – Ligação viga-pilar com elastômero e chumbador 

Fonte: Ferreira (1993) 

 

Ferreira (1993) propôs modelos analíticos para determinar a deformabilidade desta ligação 

baseado no mecanismo específico de deformação da ligação. Segundo as características da ligação 

admitidas no exemplo, a deformabilidade obtida analgicamente por Ferreira (1993) é de 15,8x10
-3 

rad/kN.m, correspondendo a uma rigidez de 63,2911 kN.m/rad. 

Esta rigidez, de fato, possui comportamento articulado, pois é inferior a 2,8x10
3
 kN.m/rad 

determinados pelos limites de Ferreira, El Debs e Elliott (2003). 

Foi inserida a estrutura M3C1 (Modelo 3, Carregamento 1) nos programas SAP2000 v14.2 e 

WTS Analysis v1.0 e seus resultados de esforços (esforço normal, esforço cortante e momento 

fletor) e deslocamentos (translação em x, translação em y e rotação em torno do eixo z) foram 

compilados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Comparação com resultados do SAP v14.2 

dx5 (m) dy6 (m) rz7 (rad)

WTS -75 -0,29891 0,512234 0 0 0

SAP -75 -0,29891 0,512234 0 0 0

Dif. 8 (%) 0 0 0 0 0 0

WTS -0,298913 75 -1,02717 0 -1,16E-04 -3,30E-05

SAP -0,298913 75 -1,02717 0 -1,16E-04 -3,29E-05

Dif. 8 (%) 0 1,3E-06 0 0 0 0,243013

WTS -75 0,29891 -1,02717 0 -1,16E-04 3,30E-05

SAP -75 0,29891 -1,02717 0 -1,16E-04 3,29E-05

Dif. 8 (%) 0 0 0 0 0 0,243013

WTS -75 0,29891 0,512234 0 0 0

SAP -75 0,29891 0,512234 0 0 0

Dif. 8 (%) 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

Validação dos resultados pelo SAP v14.2 (M3C1)

DeslocamentosM.F.4 

(kN.m)
E.C.3 (kN)E.N.2 (kN)AnáliseNó 1

 
1 
Valores pela direita; 

2
 Esforço Normal; 

3
 Esforço Cortante; 

4
 Momento fletor; 

5
 Deslocamento na direção x; 

6
 Deslocamento na direção y; 

7
 Rotação em torno do eixo z; 

8
 Valor dado por (WTS-SAP)*100/SAP 

 

Como é possível notar pelos resultados, as diferenças foram mínimas. Abordando os 

esforços, a única diferença se deu no esforço cortante do nó 2 correspondendo a 1,3x10
6 

%, o 

equivalente a 10
-6

 kN, uma diferença certamente irrisória e passível de desconsideração para a 

finalidade do programa. 

Quanto aos deslocamentos, nota-se que houve diferenças de 0,24% nas rotações referentes 

às ligações. Tal diferença é de 10
-7

 rad, equivalente a 0° 0' 0,02'', novamente um valor irrisório. O 

aumento percentual é justificável pela ordem de grandeza do resultado ser pequena, o que leva a 

indicar diferenças percentuais maiores para variações pequenas de resultado. 

 

2.3.2. Análise com ligações ideais e com ligações semi-rígidas 

 

Realizadas análises para as ligações viga-pilar e pilar-fundação foi possível tomar 

consciência do comportamento destas ligações isoladas e avaliar sua influência. Assim, as ligações 

foram classificadas como: ligações viga-pilar articuladas e ligações pilar-fundação semi-rígidas com 

alta resistência a momento fletor. Entretanto, não foi apresentado nenhum modelo que possuísse 

ligações semi-rígidas tanto na ligação viga-pilar quanto na ligação pilar-fundação. Sendo assim, 

propõe-se M7, ilustrado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Modelo 7 com ligações viga-pilar e pilar-fundação semi-rígidas 

 

Para a rigidez da ligação viga-pilar de M7 foi utilizado 63,2911 kN.m/rad e para a rigidez da 

ligação pilar-fundação foi utilizado 7,3529x10
4
 kN.m/rad. Como ações solicitantes foram 

escolhidos C1(carga distribuída de 10KN/m aplicada na viga) e C2 (carga distribuída de 10KN/m 

aplicada no pilar esquerdo), sendo as análises realizadas: M2C1, M7C1, M2C2 e M7C2. 

  Os resultados das análises se encontram sintetizados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Comparação entre situação com ligações ideias e semi-rígidas 

dx5 (m) dy6 (m) rz7 (rad)

M2 -75 0 0 0 0 0

M7 -75 -0,269 0,358374 0 0 0,000007

Dif. 8 (%) 0 100 100 0 0 100

M2 0 75 0 0 -1,16E-04 0

M7 -0,269 75 -1,02696 0 -1,16E-04 -3,60E-05

Dif. 8 (%) 100 1,33E-06 100 0 0 100

M2 -75 0 0 0 -1,16E-04 0

M7 -75 0,268997 -1,02696 0 -1,16E-04 3,60E-05

Dif. 8 (%) 0 100 100 0 0 100

M2 -75 0 0 0 0 0

M7 -75 0,268997 0,358374 0 0 -7E-06

Dif. 8 (%) 0 100 100 0 0 100

M2 0 41,85221 -82,9264 0 0 0

M7 0,033711 40,87579 -77,6737 0 0 -0,00142

Dif. 8 (%) 100 2,388741 6,762538 0 0 100

M2 -9,64779 0 0 0,010924 0 -2,48E-03

M7 -10,6242 -0,03371 0,22416 0,017067 0 -3,55E-03

Dif. 8 (%) 9,190492 100 100 35,99344 0 30,22272

M2 0 9,647791 0 0,010905 0 -3,18E-03

M7 -0,03371 10,62421 -0,28151 0,017046 0 -4,46E-03

Dif. 8 (%) 100 9,190492 100 36,02605 0 28,75729

M2 0 9,647791 49,68612 0 0 0

M7 -0,03371 10,62421 54,43316 0 0 -0,000997

Dif. 8 (%) 100 9,190492 8,720862 0 0 100

Comparação de situação ideal com situação semi-rígida (M2,M7,C1,C2)
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1 Valores pela direita; 2 Esforço Normal; 3 Esforço Cortante; 4 Momento fletor; 

5 Deslocamento na direção x; 6 Deslocamento na direção y; 7 Rotação em torno do eixo z; 
8 Valor dado por (M2 – M7)*100/M7 

 

Nota-se que, para ambos os carregamentos analisados, as diferenças máximas encontradas 

foram na ordem 1 kN para esforços normais ou cortantes, de 5 kN.m para momentos fletores, de 1 

cm para translações em x ou y e de 5º para rotações. Nota-se também que elas se deram para C2, 

sendo que para C1 as diferenças foram ínfimas. 

A pouca diferença entre os resultados de M2C1 e M7C1 é justificável pelo comportamento 

da ligação viga-pilar semi-rígida, que é classificada como articulada e possui uma rigidez Km baixa. 

Desta forma, considerando as ligações viga-pilar como rótulas não haverá momentos solicitando os 

pilares, e, portanto, a ligação pilar-fundação semi-rígida não influirá na análise. Por este motivo os 

resultados de M2C2 e M7C2 diferiram, pois, com uma solicitação lateral, a semi-rigidez da ligação 

pilar-fundação passou a influir nos resultados. 

No entanto, nota-se que as maiores diferenças relativas se deram nos deslocamentos, sendo 

que as diferenças nos esforços são pequenas. Tal fato só ocorreu porque a viga toma 

comportamento de biela quando as ligações viga-pilar têm comportamentos próximos a rótulas. 

Desta forma, a capacidade de absorver momentos das ligações pilar-fundação passam a ter 

importância para o equilíbrio da estrutura, sendo assim, elas se deformarão até que consigam atingir 

momentos resistentes suficientes para garantir o equilíbrio da estrutura. Por este motivo há maiores 

diferenças nos deslocamentos e diferenças pequenas nos esforços. 
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3. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho tinha como objetivo, mediante a expansão do software de análise de 

pórticos planos desenvolvido por Santos (2011), analisar a influência de ligações deformáveis sobre 

estruturas planas e validar os resultados do programa desenvolvido com resultados software 

SAP2000 v14.2. Tal ferramenta desenvolvida, quando completa, deveria realizar análise de 

esforços, deslocamentos e deformações de pórticos planos com ligações semi-rígidas, pautada nos 

conceitos teóricos do método dos deslocamentos aplicados à análise matricial e fazendo uso da 

metodologia proposta por Monforton e Wu (1963). Com isso, tanto o trabalho quanto o software 

poderiam servir de auxílio e base para novas pesquisas. 

 Desta forma, pode-se dizer que, dentro das expectativas, o trabalho atingiu satisfatoriamente 

seu objetivo, pois, o software expandido fornece resultados compatíveis com um software já 

consagrado por sua eficiência, apresentando diferenças ínfimas e erros passíveis de desconsideração 

quando comparados.  

Além disto, as análises feitas e os resultados obtidos condizem com o exposto na literatura, 

uma vez que de fato, estruturas com ligações semi-rígidas possuem características únicas no 

comportamento da estrutura, alterando a redistribuição dos esforços internos da estrutura, e também 

aumentando sua deslocabilidade quando comparadas com estruturas com nós indeformáveis. Tais 

mudanças se dão pela variação no momento resistido pela ligação. 

Constatou-se que a variação de momentos e deformações na estrutura, ocasionados pela 

variação da rigidez da ligação, segue um comportamento específico, sendo tal comportamento 

constante mesmo com alterações das características físicas dos elementos ou com solicitações 

dinâmicas sobre a estrutura. Tal comportamento, como constatado, justifica o fato de algumas 

ligações poderem ser dimensionadas ou analisadas como ligações rígidas ou articuladas sem 

significativas perdas à segurança.  

Também foi possível notar que o comportamento da ligação sofre grande influência de 

características físicas da conexão executada, o que dá forma ao mecanismo de deformação abordado 

no trabalho. Portanto, certos tipos de ligação se comportam de forma diferente quando solicitadas 

por esforços em direções diferentes. Sem contar que a configuração física da ligação deve ditar o 

posicionamento das ligações semi-rígidas no modelo estrutural, pois como visto, a posição da 

ligação influencia o comportamento da estrutura, seja nos esforços ou nos deslocamentos.  

Com isso, avalia-se como cumprido o objetivo de análise da influência das ligações 

deformáveis em estruturas de pórticos planos.  

Por esses motivos, é possível assertivamente dizer que o objetivo do trabalho foi 

inteiramente atingido.  

Este programa, da forma como se encontra, bem como as análises realizadas poderão ser 

utilizado como base para novas pesquisas, assim como referência para novas investigações. 
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