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RESUMO 

 

As estruturas metálicas constituem, desde longa data, soluções muito procuradas na construção 

civil, como comprovam algumas das mais exigentes obras de engenharias conhecidas. Tais opções, 

suportadas pelas características peculiares que tais estruturas apresentam – rapidez de construção, 

facilidade de limpeza, redução do custo, grande resistência e uma maior flexibilidade – motivam e 

sustentam a necessidade da realização de estudos cada vez mais aprofundados sobre o seu 

comportamento, sobretudo em resposta a fenómenos não controláveis pelo homem, como os sismos. 

Em resposta ao exposto, foram desenvolvidas ferramentas informáticas capazes de determinar, 

com o rigor exigido, o comportamento das estruturas metálicas, face a tais ocorrências naturais, 

comportamento esse que é influenciado por fatores não lineares, como a não linearidade do material, a 

não linearidade geométrica, e também, as imperfeições geométricas. 

Neste sentido, a presente dissertação tem como objetivo avaliar o comportamento de membros 

metálicos, através de análises estáticas não lineares (pushover) e pelo método de fibras, alterando a 

geometria da secção e características correspondentes, como, as imperfeições geométricas, número de 

elementos por membro ou número de fibras. Para o efeito, foram realizados estudos paramétricos, com 

recurso ao programa OpenSees que permitirão definir a geometria de tais membros, para uma resposta 

eficaz aos fenómenos sísmicos e à generalidade de combinações estáticas. A avaliação da capacidade 

resistente de membros metálicos é realizada verificando a resistência de encurvadura desse membro, 

para diferentes parâmetros. 

Nesta dissertação são apresentados os conceitos teóricos base que suportam o OpenSees, com 

apresentação gráfica dos respetivos resultados. O presente estudo apresenta também o processamento 

da modelação em Opensees, que consiste na introdução de conjuntos de comandos (“tarefas”) que o 

programa opera para alcançar as respostas pretendidas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise não linear, pushover, membros metálicos, estudos paramétricos, OpenSees 
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ABSTRACT 

Metal structures have always been demanded solutions in civil construction, as asserted by some 

of the most challenging works of structural engineering. Such options, supported by the peculiar 

characteristics those structures present - speed of construction, easiness to clean, cost reduction, great 

resistance and greater flexibility - motivate and support the need to carry out more and more in-depth 

studies on their behavior, especially in response to unmanageable phenomena, such as earthquakes. 

In response to the above, computer tools were developed capable of determining, with the 

necessary precision, the behavior of metal structures, in the face of such natural occurrences. This 

behavior is influenced by non-linear factors, such as material non-linearity, geometric non-linearity, and 

also, by geometric imperfections. 

In this sense, the present dissertation aims to evaluate the strength and behavior of metallic 

structures, through non-linear statistical analyzes (pushover), and the fiber method, changing the 

section’s geometry and its corresponding characteristics, such as, geometric imperfections, number of 

elements per structure or number of fibers. For this purpose, parametric studies were carried out, using 

the OpenSees program, which allows to define the geometry of such structures, for an effective response 

to seismic phenomena and several static load combinations. The evaluation of the resistant capacity of 

metal structures is performed by checking the buckling resistance of that structure, for different 

parameters. 

This dissertation uses the basic theoretical concepts that support OpenSees are presented, with 

a graphical presentation of the respective results. This study also shows the processing and modeling in 

OpenSees, which consists of the insertion of sets of commands (“tasks”) that the program operates in to 

achieve the intended answers. 

 

 

 

KEYWORDS: Non-linear analisys, pushover, metal members, parametric studies, OpenSees 

  



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

vi  

 

 

  



Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  vii 

ÍNDICE GERAL 

 
 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................... I 

RESUMO ................................................................................................................................. III 

ABSTRACT .............................................................................................................................. V 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................ 1 

1.1. ENQUADRAMENTO ............................................................................................................ 1 

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO ...................................................................................................... 1 

1.3. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS ................................................................................................. 5 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ........................................................................................... 6 

2 COMPORTAMENTOS NÃO LINEARES DE ANÁLISE 

SÍSMICA DE MEMBROS METÁLICOS ................................. 7 

2.1. ESTADO DE ARTE ............................................................................................................. 7 

2.1.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 7 

2.1.2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS DE UMA ANÁLISE NÃO LINEAR ................................................... 7 

2.1.2.1. COMPORTAMENTO NÃO LINEAR DO MATERIAL ................................................................................ 9 

2.1.2.2. COMPORTAMENTO NÃO LINEAR GEOMÉTRICO .............................................................................. 11 

2.2. MÉTODOS ESTÁTICOS NÃO LINEARES DE ANÁLISE SÍSMICA ............................................. 14 

2.2.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 14 

2.2.2. ANÁLISE ESTÁTICA NÃO LINEAR CONVENCIONAL ............................................................................... 14 

2.2.3. CURVA DA CAPACIDADE .................................................................................................................. 15 

2.3. FORMULAÇÃO CO-ROTATIONAL – FORMULAÇÃO BASE DO OPENSEES .............................. 16 

2.3.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 16 

2.3.2. CONCEITOS BASE – FORMULAÇÃO CO-ROTATIONAL ........................................................................ 17 

2.3.3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – FORMULAÇÃO COROTATIONAL ........................................................... 18 

2.3.3.1 SISTEMA DE COORDENADAS ......................................................................................................... 18 

2.3.3.2. FORMULAÇÃO COROTATIONAL ..................................................................................................... 19 

2.3.3.3.1. REFERENCIAL (INICIAL) LOCAL DO ELEMENTO ............................................................................ 20 

2.3.3.3.2. REFERENCIAL LOCAL DO ELEMENTO E REFERENCIAL LOCAL DO ELEMENTO DEFORMADO .............. 21 

2.3.3.3.3. TRANSFORMAÇÃO DE DESLOCAMENTOS ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS ............................. 22 

2.3.3.3.4. TRANSFORMAÇÃO DE FORÇAS .................................................................................................. 24 

2.3.3.3.5. MATRIZ DE RIGIDEZ NO REFERENCIAL GLOBAL ........................................................................... 28 

3 CASOS DE ESTUDO DE CAPACIDADE RESISTENTE DE 

BARRAS ............................................................................... 31 



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

viii  

3.1. MOTIVO E ENQUADRAMENTO ........................................................................................... 31 

3.1.1. GEOMETRIA DA SECÇÃO ................................................................................................................. 31 

3.1.2. CONDIÇÕES DE APOIO .................................................................................................................... 32 

3.1.3. IMPERFEIÇÕES GEOMÉTRICAS E TENSÕES RESIDUAIS ..................................................................... 33 

3.2. MODELAÇÃO ATRAVÉS DO MÉTODO DE FIBRAS ................................................................ 36 

3.2.1. MODELAÇÃO NÃO LINEAR DE MEMBROS METÁLICOS ......................................................................... 36 

3.2.2. MÉTODO DE FIBRAS ....................................................................................................................... 36 

3.2.3. NÚMERO DE FIBRAS NA SECÇÃO TRANSVERSAL ............................................................................... 38 

3.3. ANÁLISE PUSHOVER PARA MEMBROS METÁLICOS ............................................................. 38 

3.3.1. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE RESISTENTE POR ANÁLISE PUSHOVER ................................................... 39 

3.3.2. DESENVOLVIMENTO DO MODELO NUMÉRICO EM OPENSEES .............................................................. 39 

3.3.2.1. ESTRATÉGIA IMPLEMENTADA NO OPENSEES PARA O MODELO NUMÉRICO ....................................... 40 

3.4. ESTUDO PARAMÉTRICO DE UM CARREGAMENTO CONCÊNTRICO EM UMA CANTONEIRA ........ 40 

3.4.1. VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA ENCURVADURA POR ANÁLISE PUSHOVER E COMPARAÇÃO COM O 

EC3-1 .................................................................................................................................................... 41 

3.5. CASOS DE ESTUDO – DEFINIÇÃO DETALHADA ................................................................... 41 

4 DESCRIÇÃO DETALHADA DO MODELO-TIPO ATRAVÉS 

DO OPENSEES .................................................................... 45 

4.1. PROCESSAMENTO........................................................................................................... 45 

4.1.1. FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DA MODELAÇÃO EM OPENSEES ...................................................... 46 

4.1.2. CONJUNTO DE COMANDOS INTRODUZIDOS NO OPENSEES ................................................................ 47 

5 RESULTADOS OBTIDOS DOS CASOS DE ESTUDO ....... 51 

5.1. RESULTADOS OBTIDOS PARA O MEMBRO METÁLICO DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM L – ABAS 

IGUAIS .................................................................................................................................. 51 

5.2. RESULTADOS OBTIDOS PARA O MEMBRO METÁLICO COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM L – 

ABAS DESIGUAIS ................................................................................................................... 53 

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 55 

6 CONCLUSÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS ............................................................................. 57 

6.1. CONCLUSÃO................................................................................................................... 57 

6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS ....................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 61 

 
 
  



Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  ix 

  



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

x  

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Primeira Ponte em ferro - Coalbrookdale Bridge [1] .............................................................. 2 

Figura 2 – Primeira Ponte em aço - Eads Bridge [2]............................................................................... 3 

Figura 3 - Exemplo de estrutura metálica moderna - Empire State Building [4] ..................................... 3 

Figura 4 - Barra sujeita a esforço axial de carregamento P .................................................................... 8 

Figura 5 - Gráfico que representa a Lei de Hooke [8] ............................................................................. 8 

Figura 6 - Gráfico representativo do comportamento não linear do material [7] .................................... 9 

Figura 7 - Comportamento elástico-perfeitamente plástico [7] ............................................................. 10 

Figura 8 - Comportamento elástico-plástico com endurecimento linear [7] .......................................... 10 

Figura 9 - Resposta linear de uma viga simplesmente apoiada ........................................................... 11 

Figura 10 - Comportamento não linear geométrico de um treliça de von Mises [6] ............................. 12 

Figura 11 - Comportamento típico de uma estrutura robusta a um carregamento ............................... 13 

Figura 12 - Comportamento típico de uma estrutura esbelta a um carregamento ............................... 13 

Figura 13 - Curva de capacidade .......................................................................................................... 16 

Figura 14 - Elemento com referência ao sistema de coordenadas global (X,Y) .................................. 18 

Figura 15 - Sistema de coordenadas base e global.............................................................................. 19 

Figura 16 - Referencial local do elemento não deformado ................................................................... 20 

Figura 17 - Novo referencial local à medida que o elemento se deforma ............................................ 21 

Figura 18 - Deslocamentos básicos ...................................................................................................... 23 

Figura 19 - Transformação de forças entre o sistema base e o sistema global do nó I e J ................. 24 

Figura 20 - Cantoneira (Secção em L) [20] ........................................................................................... 32 

Figura 21 - Representação das condições de apoio ............................................................................ 33 

Figura 22 - Efeito das imperfeições geométricas .................................................................................. 33 

Figura 23 - Representação dos esforços causados pelas imperfeições geométricas.......................... 34 

Figura 24 - Efeito das tensões residuais num elemento ....................................................................... 35 

Figura 25 - Efeito das tensões residuais na capacidade resistente do membro .................................. 35 

Figura 26 - Modelos de elementos finitos e tipos de abordagens [27] ................................................. 36 

Figura 27 - Discretização da secção transversal em fibras e divisão do elemento viga-coluna em pontos 

de integração [29] .................................................................................................................................. 37 

Figura 28 - Representação da secção transversal divida em fibras (nh_fiber=20 e nt_fiber=2) .......... 38 

Figura 29 - Membro metálico submetido á compressão ....................................................................... 39 

Figura 30 - Comportamento Inelástico de um membro metálico .......................................................... 39 

Figura 31 - Secção Transversal em L ................................................................................................... 42 

file:///C:/Users/joaoq/OneDrive/Ambiente%20de%20Trabalho/Nova%20pasta%20(3)/TESE%20FINAL%20JOAO.docx%23_Toc52807631


Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  xi 

Figura 32 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para L/200 – Abas iguais .. 51 

Figura 33 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para (L/500) – Abas iguais 52 

Figura 34 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para (L/1000) – Abas iguais

 ............................................................................................................................................................... 52 

Figura 35 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para L/200 – Abas desiguais

 ............................................................................................................................................................... 53 

Figura 36 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para L/500 – Abas desiguais

 ............................................................................................................................................................... 54 

Figura 37 - Representação gráfica da curva de resitência à encurvadura para L/1000 – Abas desiguais

 ............................................................................................................................................................... 54 

 

 

 

  



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

xii  

ÍNDICE DE TABELAS  

Tabela 1 - Valores de cálculo das amplitudes das imperfeições locais 𝑒0/L para elementos .............. 34 

Tabela 2 - Parâmetros Variáveis do Estudo – Primeiro caso de estudo (Lx50x50x5) ......................... 42 

Tabela 3 - Parâmetros Variáveis do Estudo - Segundo caso de estudo (L100x50x5) ......................... 43 

 

 

 

 

 

  



Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  xiii 

SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

 

m - Metro 

ø - Diâmetro 

Gpa - Giga pascal 

Mpa - Mega pascal 

 

A - Área da secção transversal 

𝐿𝑐𝑟 - Comprimento de encurvadura no plano considerado 

ε𝑦 - Extensão de início de cedência das fibras constituintes das barras 

Ώ - Fator representativo da capacidade de resistência de um membro 

𝑞𝑢 - Fator representativo do nível de dissipação energética associado a um membro metálico 

E - Módulo de elasticidade 

I - Momento de Inércia 

𝑖 - Raio de giração  

𝜎  - Tensão 

𝑓𝑦 - Tensão de cedência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

xiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  1 

 

 

 

 

1  
INTRODUÇÃO  

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

A engenharia sísmica tem constituído, nos últimos anos, uma área de grande interesse científico 

e, consequentemente, de estudos muito intensivos. Atualmente, esta matéria não só procura 

compreender como, onde e quando ocorrerá o sismo, mas também, determinar soluções estruturais 

capazes de minimizar os efeitos causados na estrutura após a atividade sísmica. Para além da salvaguarda 

da vida humana, é igualmente objeto de preocupação, a minimização de danos nos edifícios, permitindo 

que a reabilitação da estrutura tenha custos aceitáveis. 

A verificação de segurança de estruturas à ação sísmica é feita, em alguns casos, com base em 

análises estruturais lineares, pois uma análise desse tipo é por vezes suficiente para garantir a segurança 

da obra. Contudo, em estruturas metálicas, atendendo às suas características (principalmente a 

ductilidade), e perante tal ação, exige-se que sejam sujeitas a uma análise plástica não linear uma vez 

que, se produzem esforços que apenas com essa análise serão possíveis de alcançar e compreender o seu 

comportamento real. 

 Atualmente, a crescente utilização de estruturas metálicas na construção civil implicou o 

desenvolvimento de métodos de análise plástica cada vez mais rigorosos e sofisticados permitindo 

assim, prever e minimizar os danos causados pelos sismos com maior facilidade. 

Por outro lado, é fundamental conhecer outras propriedades dos membros constituintes da 

estrutura metálica para a análise global da estrutura. Isto porque, a capacidade resistente de uma estrutura 

depende também da geometria da secção utilizada e das imperfeiçoes existentes (imperfeiçoes 

geométricas, excentricidades do carregamento axial, tensões residuais, heterogeneidade do material, 

etc).  A existência das imperfeições geométricas é normalmente resultante do processo de fabrico, 

manuseamento e armazenagem.  

Assim sendo, o desempenho sísmico, em estruturas convencionais de aço, depende 

principalmente da capacidade resistente e do comportamento dos membros constituintes. A forma como 

os membros dissipam a energia causada pelo sismo depende das características geométricas 

implementadas através das regulamentações atuais e, por isso, a necessidade de estudar a geometria do 

elemento é também crucial. 

  

 

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Embora existam relatos que, a utilização de estruturas metálicas, tenha sido frequente em épocas 

anteriores, só no séc.XII é que há registo da existência destas estruturas. Neste período, as estruturas 

metálicas eram fabricadas sob a forma de tirantes e pendurais de ferro fundido, que funcionavam como 
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elementos auxiliares nas estruturas de madeira. Posteriormente, no séc.XVI, as estruturas de telhado em 

ferro fundido tornaram-se habituais, com sistemas estruturais pouco racionais, dado que nessa época a 

análise estática encontrava-se numa fase inicial de desenvolvimento. As primeiras cúpulas de igrejas e 

pontes metálicas foram construídas no final do séc. XVIII. As pontes, neste período, eram constituídas 

por vãos em arco ou treliças, submetendo á compressão os elementos do ferro fundido. No ano de 1779, 

a primeira ponte com estas características foi construída em Coalbrookdale, na Inglaterra, sobre o Rio 

Severn, dispondo de arcos de ferro fundido vencendo um vão central de 30 metros. 

 

 

Figura 1 – Primeira Ponte em ferro - Coalbrookdale Bridge [1] 

 

O desenvolvimento do cálculo estrutural teve um progresso notável e, na primeira metade do 

séc. XIX, surgiram os primeiros sistemas estaticamente lógicos.  Esta época ficou igualmente marcada 

pelo início da laminação de perfis, o que possibilitou o fabrico de componentes estruturais em ferro 

laminado. O fabrico de estruturas metálicas, nesta época, tornou-se habitual, visto que, se vivia um 

período de grande desenvolvimento industrial e, portanto, teve um papel importante na evolução dos 

métodos aplicadas á construção de estruturas metálicas.   

Em 1827, com a aparecimento dos primeiros transportes ferroviários, as estruturas metálicas 

passaram a ser usadas nas estações de passageiros e em novas pontes e o período compreendido entre 

1850 e 1900, ficou marcado pela construção de diversas pontes ferroviárias. Alguns erros foram 

detetados à medida que iam surgindo acidentes e, por esta razão, entendeu-se que seria necessário 

utilizar um material de características melhores, o aço. Este material já era conhecido desde a 

antiguidade, mas por carência de processos industriais de fabrico, conduzindo a custos elevados, deixou 

de ser uma opção. A primeira ponte como estrutura em aço foi a Eads e situa-se, sobre o rio Mississipi, 

em Saint Louis, constituída por um vão central, ladeado por outros dois, todos eles em arco.  
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Figura 2 – Primeira Ponte em aço - Eads Bridge [2] 

 

No início da segunda metade do séc. XIX, começaram a surgir os primeiros edifícios de andares 

múltiplos em estrutura metálica, ainda com recurso ao ferro. A construção do primeiro edifício com 

estrutura em aço, datada em 1885, foi o Home Insurance Building, em Chicago, pelo engenheiro Willian 

le Baron Jenney. Outro exemplo do avanço técnico, no final do séc. XIX, foi a construção de estruturas 

de altura elevada, destacando a Torre Eiffel com 312 m de altura [3]. 

Ao longo do séc. XX e até aos dias de hoje, o estudo do comportamento das estruturas em aço 

teve um grande desenvolvimento, principalmente nas matérias da instabilidade e da plasticidade. Por 

esta razão, a construção frequente de: edifícios de múltiplos andares, pontes, centros comerciais, 

pavilhões, entre outros, com recurso à estrutura metálica, permitiu desenvolver projetos cada vez mais 

ousados e criativos. Um exemplo de uma estrutura metálica moderna é o Empire State Building, situado 

em Nova Iorque, é constituído por 102 andares e constitui um bom exemplo de uma estrutura metálica 

moderna. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de estrutura metálica moderna - Empire State Building [4] 

 

 

O desenvolvimento no estudo do comportamento de estruturas metálicas está em constante 

evolução e, portanto, os métodos aplicados aos projetos passaram a ser cada vez mais simplificados e 

exatos. Atualmente, a existência de programas informáticos permite calcular uma estrutura complexa de 

uma forma rápida e eficaz, efetuando análises matematicamente complicadas.  
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Com o desejo de construir edifícios de maior risco e complexidade, com o mesmo rigor, é 

importante percebermos o comportamento real da estrutura e para isso é necessário desenvolver análises 

profundas que forneçam resultados exatos do seu desempenho. 

Para avaliar a resposta das estruturas metálicas a fenómenos naturais, como por exemplo os 

sismos, é importante ter em consideração análises não lineares, explicadas no capítulo seguinte, quando 

submetidas a cargas causadas pelos sismos. Deste modo, a realização deste tipo de análises contribui 

para uma maior segurança e minimização de danos, uma vez que, se consegue simular o comportamento 

real da estrutura. É essencial entender que o futuro da engenharia sísmica, passa por melhorar os 

processos de dimensionamento atuais de tal modo que os resultados obtidos no cálculo da estrutura 

sejam compatíveis com o desempenho sísmico das estruturas.  
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1.3. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

Conhecer o comportamento das estruturas metálicas face a algumas das fragilidades que 

apresenta, perante fenómenos naturais incontroláveis, quanto se conhece a sua forte procura em 

construção civil, pelas vantagens comparativas que possui relativamente a outras aplicações, constitui a 

base da motivação que suportou esta dissertação. 

Por outro lado, a oportunidade de conhecimento de ferramentas informáticas inovadoras, como 

o Programa Opensees, recentemente desenvolvidas e aptas na determinação e conhecimento daquele 

comportamento estrutural, constituiu igualmente uma forte motivação pela possibilidade de utilização 

daquele instrumento, sempre que se opte pela aplicação de estruturas metálicas, em construção civil. 

Efetivamente, aplicar métodos não lineares, que a utilização do Programa Opensees permite, 

confere ao projeto e consequentemente à obra de construção civil, uma maior segurança, requisito que 

constitui um princípio base na conceção de estruturas, e particularmente pertinente em ambiente de 

maior atividade sísmica. 

 

Constituem assim objetivos desta dissertação: 

 

• Conhecer o comportamento não linear de uma estrutura metálica; 

• Modelação do comportamento sismico em membros metálicos com alteração das suas 

características; 

• Validação de resultados numéricos a partir do programa informático 

• Análise de resultados para diferentes casos de estudo 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho realizado no âmbito da presente dissertação foi dividido em 6 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta, o enquadramento e a contextualização histórica do tema proposto 

e ainda, a motivação que levou á escolha do tema e os objetivos a alcançar.  

O segundo capítulo foca-se nos conceitos teóricos sobre comportamentos não lineares, como a 

não linearidade do material e a não linearidade geométrica. Tais comportamentos devem ser 

considerados nas estruturas metálicas em resposta aos esforços provocados por sismos. Este capítulo 

refere ainda a formulação matemática, que recorre a métodos não-lineares por recurso ao programa 

(Opensees), utilizado para a realização da presente dissertação. 

O terceiro capítulo define os casos estudo, selecionando as características geométricas. Este 

capítulo contém também a explicação do método das fibras, que esta incorporado no programa utilizado 

e avalia a capacidade resistente de membros metálicos. Adicionalmente, neste capítulo é apresentado 

como é feita a avaliação dos membros através de análises Pushover. 

Já o quarto capítulo descreve detalhadamente a modelação no programa OpenSees para um caso 

estudo. 

O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos, através do programa informático, para os 

casos de estudo selecionados, fazendo comparações adequadas.  

Por último, no sexto capítulo expõe-se as conclusões retiradas do trabalho realizado, e indicam-

se algumas reflexões que se consideram particularmente pertinentes para o desenvolvimento no futuro. 
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COMPORTAMENTOS NÃO LINEARES DE ANÁLISE 

SÍSMICA DE MEMBROS METÁLICOS 

 

2.1. ESTADO DE ARTE 

2.1.1. INTRODUÇÃO 

A construção de estruturas metálicas e o uso das metodologias aplicadas à sua conceção, na 

construção civil, foi constituindo, ao longo do tempo,  uma prática cada vez mais complexa e de maior 

risco ( associado a grandes pontes, centrais nucleares, estruturas de altura elevada, entre outras) o que 

por razões de economia e segurança, tornou imprescindível, o desenvolvimento de programas de cálculo 

automático capazes de prever a modelação eficiente do comportamento, da geometria e da resposta 

dessas estruturas. Efetivamente, os programas de cálculo dispõem de capacidades que permitem 

produzir análises matematicamente complexas e capazes, com maior facilidade, de fornecer resultados 

do comportamento real, tendo em consideração o comportamento não linear. 

De acordo com o ATC40 (1996) é possível elaborar dois tipos de análise, análise elástica linear 

e análise não-linear, quer para estruturas metálicas quer para estruturas edificadas de betão armado [5]. 

As análises lineares têm como finalidade fazer análises recorrendo a valores regulamentares, 

neste caso, forças laterais regulamentares, estáticas e dinâmicas. As análises lineares fazem uma 

aproximação aceitável de características reais para a maioria dos problemas detetados pelos engenheiros 

de projeto, porém, em muitos casos elaborar uma análise não-linear é fundamental para alcançar 

resultados fidedignos e reais. 

O colapso de uma estrutura pode ocorrer devido às mais variadas razões, algumas delas podem 

corresponder por exemplo à não linearidade do material, à não linearidade geométrica ou, em alguns 

casos, à combinação destes dois tipos de não linearidade. Desta forma, é preciso conhecer bem as 

caraterísticas da estrutura a fim de as analisar corretamente [6] [7].  

Com o objetivo de perceber a necessidade de elaborar uma análise não linear, é, em primeiro 

lugar, fundamental conhecer alguns conceitos básicos acerca do comportamento de uma estrutura ou 

membro quando submetidos a carregamentos monotónicos ou cíclicos. No presente trabalho, o foco é 

avaliar a resistência de encurvadura sob carregamentos axiais de compressão para membros metálicos, 

que apresentam ductilidade considerável. Essa capacidade terá um desempenho importante no estudo 

de análises não lineares. 

 

2.1.2. CONCEITOS BÁSICOS INTRODUTÓRIOS DE UMA ANÁLISE NÃO LINEAR 

Como referido anteriormente, na maioria das estruturas a análise linear de membros é suficiente 

para avaliar o colapso da estrutura, supondo assim, que o comportamento da estrutura é linear. Este 



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

8  

comportamento é descrito através da Lei de Hooke, que determina a deformação sofrida por um corpo 

elástico quando submetida a um carregamento P. Deste modo, esta lei relaciona a tensão e a deformação 

do membro, quando este, é submetido a uma determinada tensão e pode ser expressa pela equação 

matemática: 

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜺                                                           (1) 

 

A tensão σ é definida por um determinado carregamento P, dividido pela área da secção 

transversal, e através da fórmula em cima indicada, podemos observar que é diretamente proporcional 

á deformação ε. Esta razão de proporcionalidade indica-nos o modulo de elasticidade E, e a 

deformação ε é a razão do alongamento provocado pelo carregamento P com o comprimento inicial da 

barra Lo [8]. A lei de Hooke estabelece uma relação linear entre tensão e a deformação, linearidade 

que não se mantém à medida em que a deformação atinge valores altos. A lei de Hooke só é válida na 

região elástica de tensão, no qual o carregamento é reversível [9]. 

 

 

Figura 4 - Barra sujeita a esforço axial de carregamento P 

 

p 

 

Figura 5 - Gráfico que representa a Lei de Hooke [9] 

 

No caso de se aumentar progressivamente a carga P, verifica-se que a barra em questão começa, 

a partir de um dado valor de P, a ter um comportamento diferente. Esta alteração de comportamento 

deve-se á mudança de estado, do elástico para o plástico, e é observada quando, no processo de descarga, 

a barra possuirá um comprimento maior que o comprimento inicial Lo. Neste ponto, o comportamento 

do material da barra deixa de ser linear, logo a relação tensão-deformação deixa de ser proporcional [8]. 

O gráfico que representa esta experiência, mostra essa alteração de comportamento, do regime elástico 

para o elástico-plástico, e fornece descrição para um teste de tensão de uma amostra de um membro 

metálico, também chamada de lei constitutiva do material, como se verifica na figura:  
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Figura 6 - Gráfico representativo do comportamento não linear do material [8] 

 

No gráfico é possível observar que, no processo de descarga (linhas verdes), numa dada altura 

coincide com a curva do carregamento e por isso estamos em regime linear, por outro lado, não coincide, 

o que significa que estamos em regime não linear. Desta forma, o comportamento é linear na parte azul 

da curva, na parte laranja é não linear elástico e na parte vermelha da curva o comportamento é não 

linear inelástico. A resposta não linear do material é caracterizada por uma redução acentuada da rigidez 

do material, a que corresponde uma diminuição da inclinação da curva tensão-deformação. 

 

 

 

2.1.2.1. COMPORTAMENTO NÃO LINEAR DO MATERIAL 

A capacidade de um material se deformar, muito ou pouco, na faixa inelástica sem rutura é 

chamada de ductilidade e está diretamente relacionada com a capacidade do material absorver energia 

quando submetida a ações de intensidade elevada. Assim, a ductilidade é uma característica muito 

desejável para um bom comportamento sísmico. O aço é um material que reúne essas características e 

por isso é uma boa solução para zonas onde a ocorrência de sismos é frequente. 

O objetivo de um projeto estrutural, em regiões sísmicas, é dimensionar e detalhar as estruturas 

de aço e betão armado, de modo que, a falha seja do material e não surjam outras falhas indesejáveis e 

críticas, aproveitando se assim a vantagem da ductilidade do material. 

Na prática de Engenharia, o comportamento não linear é descrito de uma maneira simplificada 

que consiste em dois tipos de abordagem. Uma abordagem é que o material quando entra em regime 

plástico, assume um comportamento perfeito, a outra é que quando o material entra em regime plástico, 

este endurece linearmente com uma determinada inclinação. 
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Figura 7 - Comportamento elástico-perfeitamente plástico [8] 

 

 

 

Figura 8 - Comportamento elástico-plástico com endurecimento linear [8] 

 

A tensão que corresponde ao fim do regime linear é chamada de tensão de cedência e representa-

se por f𝑦, enquanto que a tensão máxima, também chamada de tensão de rutura é representado por f𝑢. 

As deformações correspondentes representam-se por ε𝑦 e ε𝑢, e a sua diferença caracteriza a ductilidade 

do material. 

Em conclusão, aplica-se uma análise não linear, quando uma estrutura é solicitada para níveis 

em que, em determinadas seções transversais de certos membros, as tensões originadas excedem ε𝑦, 

onde a lei de hooke já não se aplica.  

Em membros metálicos curtos, cuja seção transversal é “robusta”, comparado às restantes 

dimensões, a não linearidade do material é fundamental ter em conta, pois para estruturas deste tipo, a 

não linearidade do material constitui um modo de falha muito crítico [8]. 

Na análise dos elementos da estrutura, a não linearidade do material é definida ao nível da secção 

transversal. Basicamente, existem duas abordagens para representar o comportamento constitutivo da 

secção. Uma que utiliza uma relação direta entre as tensões originadas, através do esforço axial e dos 

momentos de flexão, ou as deformações, através da deformação axial e da curvatura. A outra abordagem 

consiste na integração das relações tensão-deformação do material, sobre a área da secção transversal. 
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2.1.2.2. COMPORTAMENTO NÃO LINEAR GEOMÉTRICO 

Para entender o comportamento não linear geométrico lembra-se que, numa análise clássica de 

uma estrutura assume-se que as equações de equilíbrio podem ser expressas na configuração não 

deformada. Na teoria, é uma ideia errada porque o equilíbrio só é realmente alcançado na configuração 

deformada. Com tudo, na maioria dos casos, a estrutura em estudo possui rigidez suficiente, de modo 

que, não há diferença significativa entre a configuração deformada e a configuração não deformada, e, 

portanto, o comportamento não linear geométrico pode ser ignorado com segurança [7]. 

Na figura seguinte, é possível demonstrar o comportamento linear geométrico de uma viga 

carregada a meio vão. Como resultado das ações exteriores e o efeito causado, por exemplo por 

deformações internas, verifica-se que estão proporcionalmente relacionados. 

 

 

Figura 9 - Resposta linear de uma viga simplesmente apoiada 

 

A análise feita anteriormente simplifica consideravelmente a análise estrutural e é um pré-

requisito para se poder aplicar o princípio da sobreposição, que está na base dos métodos de análise 

clássica para a maioria das estruturas tradicionais [8]. 

Com tudo, algumas estruturas são mais flexíveis, o que implica que a configuração da 

deformada seja consideravelmente diferente da configuração não deformada, o que leva a um estudo 

pormenorizado da estrutura. Um exemplo conhecido é o caso de uma treliça, que liga duas barras, 

como mostra a fig. 10, conhecida também como treliça de von Mises, que á medida que a solicitação P 

aumenta, provocará uma diminuição da rigidez, levando a um ponto crítico que corresponderá à carga 

máxima e rigidez zero da estrutura. 
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A este tipo de comportamento estrutural denomina-se de comportamento não linear geométrico 

e impossibilita o uso de análises lineares como o princípio da sobreposição, que são análises 

frequentemente utilizados. Desta forma, os métodos não lineares recorrem geralmente a iterações com 

o intuito de alcançar convergência, onde as equações de equilíbrio são formuladas na geometria 

deformada, que não é conhecida. É reconhecido que, uma análise não linear, devido às inúmeras 

iterações possíveis, seja mais demorada e computacionalmente mais complexa do que as análises 

lineares. Alguns exemplos típicos de estruturas que não necessitam de elaborar análises não lineares, 

como: cabos sujeitos a cargas transversais, arcos ou cúpulas [8]. 

É importante referir que, as estruturas comportam-se linearmente quando sujeitas a baixos 

valores de cargas e só a partir de uma determinada carga é que a estrutura possui um comportamento 

não linear. Além disso, o colapso da maioria das estruturas está associado ao material combinado com 

a não linearidade geométrica. Como dito anteriormente, estruturas que possuem pequena esbelteza, ou 

seja, cujas dimensões da secção transversais são consideravelmente grandes comparadas com o 

comprimento do membro, são mais suscetíveis á não linearidade do material, logo o início do colapso 

deste tipo de estruturas deve-se à não linearidade do material. À medida que o membro é solicitado com 

intensidade cada vez maior, a rigidez da estrutura diminui, originando grandes deformações e tensões e 

é a partir de aqui que a não linearidade geométrica se começa a desenvolver, como se mostra na figura 

11. 

 

Figura 10 - Comportamento não linear geométrico de um treliça de von Mises [6] 
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Figura 11 - Comportamento típico de uma estrutura robusta a um carregamento 

 

Por outro lado, estruturas esbeltas são mais flexíveis e exibem grandes deformações, ou seja, 

são mais suscetíveis á não linearidade geométrica. Nestas estruturas o início do colapso é dado pela não 

linearidade geométrica. À medida que o colapso progride, a rigidez diminui cada vez mais rapidamente, 

ocorrendo deformações cada vez maiores e, por isso, a não linearidade material começa a desenvolver-

se. Este tipo de comportamento é expresso na figura seguinte. 

 

 

Figura 12 - Comportamento típico de uma estrutura esbelta a um carregamento 

 

Outro aspeto importante, é que à medida que a estrutura, após o carregamento, entra no seu 

comportamento não linear, este é afetado pela presença inevitável de imperfeições iniciais, incluindo 

irregularidades geométricas, material, a não homogeneidade da secção transversal, excentricidades de 

carga, entre outras [8].  

Em suma, a capacidade de uma estrutura depende de vários fatores que tem de ser considerados 

ao nível dos membros constituintes, como: a não linearidade do material, a não linearidade geométrica 

e as imperfeições iniciais assumidas, com o objetivo de prever o colapso da estrutura, avaliando assim 

a sua força. 
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2.2. MÉTODOS ESTÁTICOS NÃO LINEARES DE ANÁLISE SÍSMICA 

2.2.1. INTRODUÇÃO 

 A análise estática não-linear com carregamento imposto e controle de deslocamentos, 

vulgarmente designada por análise “pushover”, consiste numa metodologia simplificada que permite 

obter a resposta de uma estrutura a ações sísmicas [10]. 

O objetivo de uma análise “pushover” é avaliar o comportamento esperado para um sistema 

estrutural, estimando a sua resistência e exigências de deformação para sismos de projeto, por meio de 

uma análise estática não-linear, comparando essas exigências com os níveis de desempenho aplicáveis 

[11]. 

Antoniou e Pinho (2004) refere que as análises “pushover” têm capacidade de fornecer 

informação fiável sobre características importantes da resposta, apesar da sua relativa facilidade e 

simplicidade de utilização, e que, qualquer análise linear elástica não permite ter acesso a essa 

informação [12]. 

A análise estática não linear ou “pushover” pode ser feita através de duas abordagens, uma 

consiste na aplicação de vetores de forças ou deslocamentos constantes, a segunda abordagem consiste 

na aplicação de vetores de força que são atualizados a cada iteração durante a análise da estrutura.  A 

primeira abordagem é aquela que neste momento é mais utilizada por ser aquela que resulta dados fiáveis 

para uma maior simplicidade. 

O programa utilizado neste estudo, OpenSees, recorre a este tipo de análises, e por isso, mais á 

frente apresenta-se a formulação que o programa utiliza na análise sísmica de elementos, considerando 

fatores não lineares.  

  

2.2.2. ANÁLISE ESTÁTICA NÃO LINEAR CONVENCIONAL 

Uma análise estática não linear convencional considera dois tipos de solicitações, uma baseada 

na imposição de forças e outra baseada na imposição de deslocamentos. Nas duas solicitações, para a 

obtenção das curvas de capacidade necessárias para a avaliação não linear, os resultados vão ser 

semelhantes, isto é, os gráficos que representam a curva de capacidade apresentam uma forma idêntica 

[13]. 

As duas solicitações atrás referidas estão presentes no software de elementos finitos (Opensees) 

utilizado neste estudo, e por isso parte do utilizador escolher qual a abordagem que pretende utilizar. 

Neste estudo, a escolha foi aplicar uma formulação baseada em forças, isto porque, esta formulação 

consegue ser um pouco mais precisa que a formulação baseada em deslocamentos, isto porque, uma 

formulação baseada em forças é, a nível computacional mais eficiente, porque a definição e discretização 

dos elementos é menor para atingir o mesmo resultado. 

A análise estática não linear prática da engenharia considera alguns pontos importantes, em 

primeiro lugar, considera um comportamento não linear de uma estrutura ou membro. Em segundo, 

traça sequencialmente a cedência e o colapso do membro ou estrutura como também a sua capacidade 

global. E por fim, permite a avaliação adequada do desempenho sísmico para diferentes estados limites 

[13]. 

Em resumo, o objetivo de uma análise estática não linear é avaliar o comportamento de uma 

estrutura a partir do controlo dos deslocamentos seja a nível local ou global, sendo capaz também de 

fornecer dados importantes relativos á ductilidade e á capacidade resistente. Deste modo, existem 
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metodologias que permitem elaborar uma análise estática não linear por “pushover”, destacam-se estas 

três: 

 

− Método do Espectro da Capacidade Resistente proposto no 

ATC-40 [5]; 

 

−Método do Coeficiente de Deslocamento proposto no regulamento FEMA 356 [14]; 

 

− Método N2 proposto no Eurocódigo 8 [15] e desenvolvido por Fajfar, mais tarde também 

mencionado e desenvolvido por Barros e Cesar [16]. 

 

 

2.2.3. CURVA DA CAPACIDADE 

Após a modelação do membro ou estrutura no software, vai resultar na definição da curva de 

capacidade resistente. A curva de capacidade pode ser entendida como a relação entre o deslocamento 

e a força de corte na base (corte basal). 

Um dos objetivos da execução de um projeto é tentar limitar o custo da obra, e, portanto, não se 

pretende dimensionar uma estrutura que responda elasticamente à excitação de projeto sabendo que há 

plastificação do membro. No cálculo convencional para representar a não linearidade, é feita uma 

simplificação utilizando coeficientes de comportamento. 

A simplificação consiste numa redução representada pelo coeficiente de comportamento (q), 

que traduz a ductilidade da estrutura global ou do membro. Este coeficiente representa a energia 

dissipada através da deformação plástica e permite que se aproxime da capacidade resistente do membro 

metálico. A aptidão para a aproximação da capacidade depende de alguns fatores, como as cargas 

consideradas, o perfil selecionado, comprimento do vão, entre outros. O regulamento europeu, EC 8 faz 

referência que o coeficiente de comportamento (q) é função da classe de ductilidade, do material e do 

sistema estrutural. Desta forma, o EC 8 distingue três classes de ductilidade: alta (DCH), média (DCM) 

e baixa (DCL) e também define níveis de verificação em função de cada classe [15]. 

O coeficiente de comportamento, apesar do seu carácter experimental, é possível determiná-lo 

fisicamente com base na curva de resposta lateral de uma estrutura ou membro definida a partir do 

deslocamento horizontal da extremidade superior (d) e do seu corte na base (Vd). 

 

𝑞 =
𝑉𝑒𝑙

𝑉𝑑
=

𝑉𝑒𝑙

𝑉𝑦
∗
𝑉𝑦

𝑉𝑑
= 𝑞𝑢 ∗ Ώ                                                        (2)     

 

O termo qµ representa o nível de dissipação energética associado ao membro metálico, ou seja, 

é uma componente que define a ductilidade do membro. O fator Ω é um fator que representa capacidades 

de resistência do membro, incluindo efeitos como a redistribuição plástica, os efeitos do endurecimento 

do material, as diferenças entre a resistência real e de cálculo do material, entre outros [13]. 
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Figura 13 - Curva de capacidade 

 

Com ajuda do gráfico é possível indicar que o fator de amplificação de deslocamentos (qd) 

relaciona o deslocamento máximo do membro em regime não-linear e o deslocamento elástico do 

mesmo, quando sujeita ao corte na base (Vd). 

É desta forma que na maior parte das estruturas se considera, por um método mais simplificado, 

as características não lineares. Contudo, o objetivo do presente trabalho é analisar membros metálicos 

sem qualquer simplificação, para isso a utilização de um programa informático é fundamental. Neste 

estudo, o programa utilizado não só recorre a análises não lineares como, sendo um programa 

informático sofisticado, apenas a introdução das características do material origina resultados credíveis 

do comportamento real da estrutura. 

 

 

2.3. FORMULAÇÃO CO-ROTATIONAL – FORMULAÇÃO BASE DO OPENSEES 

2.3.1. INTRODUÇÃO  

Para verificar a estabilidade de pórticos ou dos elementos, é importante efetuar análises 

considerando os efeitos de segunda ordem e as imperfeições iniciais. No contexto do presente trabalho, 

pretende-se avaliar membros metálicos considerando análises de segunda ordem, ou seja, a influência 

da deformada tem de ser considerada. 

Numa estrutura ou membro, e segundo o Eurocódigo 3, os esforços podem ser geralmente 

determinados através de: 

- Análises de primeira ordem, considerando a geometria inicial da estrutura; ou 

- Análises de segunda ordem, tomando em consideração a influência da configuração deformada 

da estrutura. 

O EC 3 refere que, pode ser feita uma análise de primeira ordem, se for possível desprezar os 

efeitos da configuração deformada no aumento dos esforços ou no comportamento da estrutura. Segundo 

a regulamentação, esta condição pode considerar-se satisfeita se o seguinte critério for cumprido: 
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ɑ𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟

𝐹𝑒𝑑
≥ 10, para a análise elástica 

ɑ𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟

𝐹𝑒𝑑
≥ 15, para a análise plástica 

Em que: 

 ɑ𝑐𝑟, é o fator pelo qual as ações de cálculo teriam de ser multiplicadas para provocar a 

instabilidade elástica num modo global 

 𝐹𝑒𝑑, é o valor de cálculo do carregamento da estrutura 

 𝐹𝑐𝑟, é o valor crítico do carregamento associado à instabilidade elástica num modo global com 

deslocamentos laterais, determinado com base nos valores de rigidez iniciais [12]. 

Por outro lado, os efeitos de segunda ordem, efeitos da configuração deformada, deverão ser 

considerados sempre que os efeitos das ações aumentem ou alterem o comportamento estrutural de 

forma significativa.  

Desta forma, o programa utilizado neste estudo (OpenSees), é um programa que tem capacidade 

de analisar a estrutura a partir da análise atrás referida, tendo em conta o comportamento não linear do 

material e geométrica. Neste capítulo apresenta-se a formulação que o programa utiliza para executar as 

análises não lineares e que permite simular a capacidade última de membros metálicos. Mas antes, 

apresenta-se uma parte da evolução que as formulações de elementos finitos co-rotationais sofreram, ao 

longo do tempo, e permitiram, aos dias de hoje, obtermos programas que facilmente possuem a 

capacidade de elaborar análises complexas. 

Segundo Belytschko e Glaum (1979), formulações de elementos finitos corotacionais para vigas 

foram apresentadas pela primeira vez por Argyris et al (1964). Mais tarde, elaboram-se trabalhos onde 

se aplicou a formulação corotational em estruturas, realizados por Jennings (1968), Powell (1969, Oran 

(1973), Belytschko e Hsieh (1973) e Belytschko e Glaum (1979). 

Oran (1973) não utiliza o nome “formulação corotational”, mas descreve a ideia dizendo que “o 

comportamento de um elemento individual é primeiro analisado em detalhe a respeito de um referencial 

local (euleriano) anexado ao próprio membro”. Kassimali (1983) propõe um elemento para a análise de 

rótulas plásticas usando as mesmas transformações propostas por Oran e afirma que se baseia numa 

formulação eureliana. Kam (1988) inclui o efeito de espalhar a plasticidade em uma formulação 

semelhante e também afirma que um sistema eureliano local é usado. Izzuddin e Elnashai (1993) 

apresentam um procedimento para modelar os efeitos de grandes deslocamentos e também afirma que 

um sistema eurelaino é empregado. 

Alguns trabalhos importantes elaborados por Rankin e Brogan (1984), Crisfield (1990) e 

NourOmid e Rankin (1991), sobre a formulação corotational, destacam o facto que qualquer elemento 

baseado na teoria geometricamente aproximada, ou na teoria infinitesimal do deslocamento, pode 

acomodar rotações finitas com a formulação corotational. 

Uma boa descrição da formulação corotational e a sua relação com as mais formulações 

Lagrangianas totais e Lagrangianas atualizadas amplamente usadas são dadas por Mattiasson e 

Samuelsson (1984) e Mattiasson et al. (1985) [17]. 

 

2.3.2. CONCEITOS BASE – FORMULAÇÃO CO-ROTATIONAL  

A formulação corotational, na qual o corpo rígido modelado é separado pelas deformações de 

cada elemento, anexando uma coordenada de referência (sistema base) do elemento conforme este se 
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deforma. As transformações dos deslocamentos e forças entre o sistema base e global são determinados 

sem simplificações em relação à intensidade do movimento do corpo rígido. A natureza não vetorial das 

rotações no plano é tratada de forma consistente, através da representação de matrizes de rotação, vetores 

rotacionais e unidades de quaterniões [17]. 

Com a presente formulação, apenas um elemento por membro estrutural é necessário para a 

estudar os problemas relacionados com grandes deformações do corpo rígido, além disso, problemas de 

deformação finita também podem ser resolvidos com esta formulação, desde que o membro estrutural 

seja dividido em número de elementos suficientes.  

 

2.3.3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA – FORMULAÇÃO COROTATIONAL 

2.3.3.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

Um elemento finito de uma estrutura plana é representado esquematicamente na figura 14, com 

referência ao sistema de coordenadas global fixo (X,Y). O elemento tem dois nós I e J, e possui 6 graus 

de liberdade. As forças e deslocamentos nodais globais são ilustradas na figura, e são agrupados em 

vetores �̂� e �̂�, respetivamente.  

 

�̂� ≡  〈�̂�1  �̂�2  �̂�3  �̂�4  �̂�5  �̂�6〉
𝑇 

 

 �̂� ≡ 〈�̂�1  �̂�2  �̂�3  �̂�4  �̂�5  �̂�6〉
𝑇 

 

 

 

Figura 14 - Elemento com referência ao sistema de coordenadas global (X,Y) 

 

O elemento é formulado noutro sistema (x,y), chamado sistema base de coordenadas, que se 

desloca e roda á medida que a deformação ocorre. Este novo sistema é representado na figura 15. O 

elemento possui três graus de liberdade no sistema base de coordenadas escolhido: um deslocamento 

axial 𝑢𝐽 e duas rotações relativas Ө𝐼 e Ө𝐽. Estes deslocamentos relativos correspondem ao número 

mínimo de variáveis geométricas necessárias para descrever os modos de deformação do elemento. As 

três forças finais estaticamente independentes relacionadas com esses deslocamentos são: uma força 

axial P e dois momentos fletores 𝑀𝐼 e 𝑀𝐽. Estas forças e deslocamentos do elemento são agrupados nos 

vetores P e D, respetivamente. 
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𝐏 ≡ {
𝑃1
𝑃𝟐
𝑃𝟑

} = {

𝑢𝐽
Ө𝑰
Ө𝑱
} 

 

𝐃 ≡ {
𝐷1
𝐷𝟐
𝐷𝟑

} = {

𝑢𝐽
Ө𝑰
Ө𝑱
} 

 

Figura 15 - Sistema de coordenadas base e global 
 

As transformações aproximadas entre os dois sistemas de coordenadas (x,y) e (X,Y), apenas são 

válidos para pequenas rotações. Desta forma, o presente trabalho, adota a formulação corotational pois, 

esta formulação utiliza expressões exatas que têm a capacidade de transformar forças e deslocamentos 

entre os dois sistemas de coordenadas, para rotações arbitrariamente grandes [17]. 

 

2.3.3.2. FORMULAÇÃO COROTATIONAL 

O elemento formulado baseado em forças é formulado em um sistema sem modos associados a 

movimentos de corpo rígido, o sistema base (x,y), de acordo com a figura anterior (fig. 15). A 

transformação entre o sistema base e o sistema global (X,Y) é feito de acordo com a formulação 

corotational. Na formulação da rigidez, a utilização do sistema base não é essencial, pois está na 

formulação de flexibilidade. No entanto, traz algumas vantagens utilizar a formulação corotational para 

elementos baseados em rigidez. 

Usando esta abordagem, a formulação do elemento no sistema base é independente da 

transformação, ou seja, no sistema base, o elemento pode ser formulado como linear (com deformações 

infinitesimais) e a não linearidade geométrica pode ser introduzida na própria transformação. Para este 

caso, a formulação pode lidar com movimentos arbitrariamente grandes, mas com deformações 

pequenas ao longo do elemento.  
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No entanto, como os membros estruturais são subdivididos em elementos menores, usando a 

formulação corotational, podem ser resolvidos problemas onde existe grandes deformações [17]. 

 

 

2.3.3.3.1. REFERENCIAL (INICIAL) LOCAL DO ELEMENTO 

 

A figura 16, representa o elemento viga na configuração não deformada e as coordenadas 

locais da barra. Primeiro, o vetor base 𝑒1̂ pode ser calculado através de: 

 

𝑒1̂ = {
cos �̂�
sin �̂�

} =
𝑋𝐼𝐽

𝐿
                    (3) 

 

onde 

 

𝑋𝐼𝐽 = 𝑋𝐽 − 𝑋𝐼 = {
𝑋𝐽
𝑌𝐽
} − {

𝑋𝐼
𝑌𝐼
}             (4) 

 

é a diferença entre as coordenadas dos nós J e I no referencial global, e 

 

𝐿 =  ‖𝑋𝐼𝐽‖ = (𝑋𝐼𝐽
𝑇𝑋𝐼𝐽)

1/2
            (5) 

 

é o comprimento inicial do elemento não deformado. 

 

 Atendendo à equação (4), o subscrito IJ vai mais á frente ser usado para representar a 

diferença entre duas quantidades relacionados com os nós I e J, de modo que 

 

(·)𝐼𝐽 = (·)𝐽 − (·)𝐼                                     (6) 

  

 

 

 

Figura 16 - Referencial local do elemento não deformado 
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 O vetor base 𝑒2̂ é calculado por:   

 

 𝑒2̂ = {
−sin �̂�
cos �̂�

}         (7) 

 

2.3.3.3.2. REFERENCIAL LOCAL DO ELEMENTO E REFERENCIAL LOCAL DO ELEMENTO DEFORMADO 

 Como dito anteriormente, o elemento tem dois nós I e J, e 6 graus de liberdade no referencial 

global: duas componentes de translação e uma componente de rotação por cada nó. Para simplificar, o 

vetor global de deslocamento é representado por: 

 

�̂� ≡

{
  
 

  
 
�̂�1
�̂�2
�̂�3
�̂�4
�̂�5
�̂�6}
  
 

  
 

=

{
 
 

 
 
𝑈𝐼
𝑉𝐼
𝛾𝐼
𝑈𝐽
𝑉𝐽
𝛾𝐽}
 
 

 
 

= {

Ս𝐼
𝛾𝐼
Ս𝐽
𝛾
𝐽

}                (8) 

  

onde, 𝑈𝐼 e 𝑈𝐽 são vetores com duas componentes de translação, uma na direção X e outra na direção Y, 

e 𝛾𝐼 e 𝛾𝐽, são as rotações em torno do eixo Z. 

À medida que o elemento se vai deformando, outro sistema de coordenadas (x,y) pode ser 

definido, onde o eixo dos x passa a ser agora, o que liga os dois nós I e J na configuração deformada, 

como se pode observar na figura 17. Este eixo corresponde ao novo referencial local, originado pela 

deformação do elemento.  

 

Figura 17 - Novo referencial local à medida que o elemento se deforma 

 

Deste modo, com o novo referencial local e considerando o deslocamento do elemento, a 

componente 𝑒1 calcula-se do seguinte modo: 
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𝑒1 = {
cos 𝑎
sin𝑎

} =
𝑋𝐼𝐽+Ս𝐼𝐽

𝑙
              (9) 

onde 

Ս𝐼𝐽 = Ս𝐽 − Ս𝐼                                                                   (10) 

é a diferença entre os deslocamentos globais dos nós I e J, e  

𝑙 = ‖𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽‖ = [(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)
𝑇
(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)]

1/2
    (11) 

é o novo comprimento do elemento deformado. 

 E o outro vetor base 𝑒2 originado é calculado por:  

 

𝑒2 = {
−sin �̂�
cos �̂�

}                   (12) 

 

  

2.3.3.3.3. TRANSFORMAÇÃO DE DESLOCAMENTOS ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS 

De acordo com a fig. 18, o deslocamento axial referente ao sistema base de coordenadas é a 

diferença entre o comprimento deformado e o comprimento inicial: 

 

𝐷1 ≡ 𝑢 = 𝑙 − 𝐿                          (13) 

 

Os deslocamentos rotacionais, após deformação do elemento, podem ser, simplificadamente 

calculados por: 

𝐷2 ≡ Ө𝐼 = (𝛾𝐼 + �̂�)− 𝑎       (14) 

𝐷3 ≡ Ө𝐽 = (𝛾𝐽 + �̂�)− 𝑎       (15) 

 

O ângulo a pode ser obtido, a partir da equação (9): 

 

𝑎 = arctan (
𝑌𝐼𝐽+𝑉𝐼𝐽

𝑋𝐼𝐽+𝑈𝐼𝐽
)                      (16) 

 

 

onde o subscrito IJ, foi previamente definido na eq. (6). 



Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

 
  23 

 

Figura 18 - Deslocamentos básicos 

 

Quando a deformação axial é relativamente pequena, a eq (13) fica condicionada pois subtrai 

dois números próximos. Desta forma, é melhor caracterizar u, através de: 

 

𝐷1 = 𝑙 − 𝐿 =
(𝑙 − 𝐿)(𝑙 + 𝐿)

𝑙 + 𝐿
=
(𝑙2 − 𝐿2)

𝑙 + 𝐿
 

           =
1

𝑙+𝐿
(2𝑋𝐼𝐽 + 𝑈𝐼𝐽)

𝑇
𝑈𝐼𝐽                                               (17)                       

 

O uso das eqs. (14), (15) e (16), para calcular as rotações básicas Ө𝐼 e Ө𝐽, têm uma restrição, 

pois, apenas são válidas para  |𝑎| < 90°, devido á presença da função arctan. Com o objetivo de 

aumentar o alcance para  |𝑎| < 180, e na maioria das linguagens computacionais, implementa-se uma 

função arc tangente diferente, normalmente apresentada como atan2(x,y), que permite determinar o 

quadrante na qual o ângulo está inserido. Isto é, para determinar ângulos consideravelmente maiores. 

Embora a rotação do elemento não deva ter qualquer limitação no seu intervalo, as rotações 

básicas Ө𝐼 e Ө𝐽 podem ser assumidamente moderadas. Deste modo, e para tirar partido desta suposição, 

na determinação das rotações básicas podem ser calculadas da seguinte forma. 

A eq. (14) pode ser modificada para: 

 

sinӨ𝐼 = sin ((𝛾𝐼 + �̂�) − 𝑎 = sin (𝛽𝐼 − 𝑎) = cos 𝑎 sin𝛽𝐼 − sin𝑎 cos 𝛽𝐼          (18) 

onde, 

𝛽𝐼 = 𝛾𝐼 + �̂�                    (19) 

Além disso, 

 

cosӨ𝐼 = cos ((𝛾𝐼 + �̂�) − 𝑎 = sin (𝛽𝐼 − 𝑎) = cos(𝑎) cos(𝛽𝐼) + sin(𝑎) sin (𝛽𝐼)            (20) 
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Desta forma, permite o cálculo de Ө𝐼: 

 

Ө𝐼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
cos(𝑎) sin(𝛽𝐼)−sin(𝑎)cos (𝛽𝐼)

cos(𝑎) cos(𝛽𝐼)+sin(𝑎)sin (𝛽𝐼)
)                     (21) 

e o cálculo de Ө𝐽: 

Ө𝐽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
cos(𝑎)sin(𝛽𝐽)−sin(𝑎)cos (𝛽𝐽)

cos(𝑎)cos(𝛽𝐽)+sin(𝑎)sin (𝛽𝐽)
)                     (22) 

com 

𝛽𝐽 = 𝛾𝐽 + �̂�        (23) 

 

Em suma, as eqs. (21) e (22), empregam a função arctan para determinar pequenos ângulos 

(rotações básicas), que contrasta com as eqs. (14), (15) e (16) que aplicam a função arctan (ou a 

implementação computacional da função arctan2) para determinar ângulos que podem ser 

consideravelmente grandes [17]. 

2.3.3.3.4. TRANSFORMAÇÃO DE FORÇAS 

As forças no sistema de coordenadas globais estão relacionadas com as forças no sistema base 

de coordenadas por meio da seguinte transformação exata, conforme deduzido na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Transformação de forças entre o sistema base e o sistema global do nó I e J 

 

�̂�1 = −𝑃1𝑐𝑜𝑠𝑎 − 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑎 

�̂�2 = −𝑃1𝑠𝑖𝑛𝑎 + 𝑄𝑐𝑜𝑠𝑎 

�̂�3 = 𝑃2 

�̂�4 = 𝑃1𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑎          (24) 

�̂�5 = 𝑃1𝑠𝑖𝑛𝑎 − 𝑄𝑐𝑜𝑠𝑎 

�̂�6 = 𝑃3 
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onde 

 

𝑄 =
𝑀𝐼+𝑀𝐽

𝑙
=

𝑃2+𝑃3

𝑙
                   (25) 

 

é a força transversal nas extremidades do elemento, considerando o comprimento deformado no sistema 

base de coordenadas, e sem cargas ao longo do elemento.  

Se substituirmos a eq. (25) nas eqs. (24) e reescrevê-las na forma matricial, temos: 

 

 

�̂� = 𝑻𝑇𝑷                                        (26) 

 

 

onde 

 

𝑻 =

[
 
 
 
 
    −𝑐𝑜𝑠𝑎 −𝑠𝑖𝑛𝑎 0

−
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
1

𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑎 0
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙
−
𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
0

−
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
0

𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙
−
𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
1]
 
 
 
 

    (27)

    

 

é a matriz transformação de forças. 

A relação tangencial entre os deslocamentos do referencial global e do referencial local pode 

ser calculado tomando as derivadas dos deslocamentos do sistema base D (dado nas eqs. (13), (14) e 

(15)) e os deslocamentos no sistema global �̂�, tal que: 

 

𝛿𝑫 =
∂𝐃

∂�̂�
𝛿�̂�      (28) 

 

onde 𝛿𝑫 e 𝛿�̂� são as variações infinitesimais dos deslocamentos no sistema base e global, 

respetivamente.  

Com o intuito de calcular a matriz ∂𝐃/ ∂�̂�, as variações das quantidades que definem os 

deslocamentos do sistema base, como 𝛿𝑙, 𝛿𝑎 e 𝛿𝑒1 necessitam de ser calculadas. A variação do 

comprimento deformado l é obtido tomando o diferencial da eq. (11) e usando a eq. (9), temos: 
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𝛿𝑙 =
1

2
[(𝑋𝐼𝐽 +Ս𝐼𝐽)

𝑇
(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)]

−
1
2
2(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)

𝑇
𝛿Ս𝐼𝐽 

=
1

𝑙
(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)

𝑇
 𝛿Ս𝐼𝐽 = 𝑒1

𝑇 𝛿Ս𝐼𝐽                             

= 𝒓𝛿�̂�                                                                                                                   (29)      

 

onde, de acordo com as eqs. (8) e (10), 

  

𝒓 = [−𝑒1
𝑇 0 𝑒1

𝑇 0]                                                                (30) 

= [−𝑐𝑜𝑠𝑎 −𝑠𝑖𝑛𝑎 0 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑎 0] 

 

A variação do vetor unitário 𝑒1 é obtida com o diferencial da eq. (9): 

 

𝛿𝑒1 =
1

𝑙
𝛿Ս𝐽𝐼 −

1

𝑙2
(𝑋𝐼𝐽 + Ս𝐼𝐽)𝛿𝑙 =

1

𝑙
(𝛿Ս𝐽𝐼 − 𝑒1𝛿𝑙)                  (31) 

 

A variação do ângulo de rotação a pode ser determinado com o diferencial dos dois lados da eq. 

(9), e usando a eq. (12), 

𝛿𝑒1 =  𝛿 {
𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑠𝑖𝑛𝑎

} = {
−𝑠𝑖𝑛𝑎
𝑐𝑜𝑠𝑎

} 𝛿𝑎 = 𝑒2𝛿𝑎                (32) 

 

E multiplicando os dois lados da equação por 𝑒2
𝑇 leva a: 

 

𝛿𝑎 = 𝑒2
𝑇𝛿𝑒1         (33) 

sendo 𝑒2 um vetor unitário. 

Substituindo a eq. (31) na eq. (33), e considerando os vetores unitários 𝑒1 e 𝑒2 ortogonais, vem 

que: 

 𝛿𝑎 =
1

𝑙
𝑒2
𝑇(𝛿Ս𝐽𝐼 − 𝑒1𝛿𝑙) =

1

𝑙
𝑒2
𝑇𝛿Ս𝐽𝐼  

=
1

𝑙
𝒔𝛿�̂�                                                  (34) 

 

onde, de acordo com as eqs. (8) e (10), 

 

          𝒔 = [−𝑒2
𝑇 0 𝑒2

𝑇 0]                                        

= [𝑠𝑖𝑛𝑎 −𝑐𝑜𝑠𝑎 0 −𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 0]      (35) 
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De acordo com as variações 𝛿𝑙 e 𝛿𝑎 (eqs. (29) e (34)), as variações dos deslocamentos do 

sistema base podem ser calculados aproveitando do se das eqs. (13), (14) e (15): 

 

 

𝛿𝑫 ≡ {

𝛿𝑢
𝛿Ө𝐼
𝛿Ө𝐽

} = {

𝛿𝑙
𝛿𝛾𝐼 − 𝛿𝑎
𝛿𝛾𝐽 − 𝛿𝑎

} = {

0
𝛿𝛾𝐼
𝛿𝛾𝐽

} +

{
 
 

 
 
  𝒓

−
1

𝑙
𝒔

−
1

𝑙
𝒔
}
 
 

 
 

𝛿�̂� 

 

= 𝑻𝛿�̂�          (36) 

 

 

onde (ver eqs. (8), (30) e (35)), 

 

𝑻 =
∂𝐃

∂�̂�
= [
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1

]+
1

𝑙
[
𝑙𝒓
−𝒔
−𝒔

]                   

 

= [

    −𝑐𝑜𝑠𝑎 −𝑠𝑖𝑛𝑎 0 𝑐𝑜𝑠𝑎   𝑠𝑖𝑛𝑎   0

−
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
1

𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙
−
𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
0

−
𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
0

𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑙
−
𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑙
1

]      (37)

   

 

é a matriz transformação que transforma forças do sistema base com o sistema global. 

Esta formulação corresponde a uma extensão do Princípio de Contra-Gradiência de análise de 

estruturas, para o caso não linear geométrico, e deriva do Princípio dos Trabalhos Virtuais. A formulação 

do Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) define que, as forças internas e externas que atuam num 

corpo rígido estão em equilíbrio, se e somente, se o trabalho virtual das forças internas é igual ao trabalho 

virtual das forças externas para qualquer campo de deslocamentos cinematicamente admissíveis [18]. 

Isto significa, que o trabalho realizado pelas forças P, provocando deslocamentos virtuais 𝛿𝑫 no sistema 

base é igual ao trabalho realizado pelas forças �̂�, provocando deslocamentos virtuais 𝛿�̂� no sistema 

global [17]. Desta forma,  

𝛿𝑫𝑇𝑷 = 𝛿�̂�𝑇�̂� = 𝛿𝑫𝑇𝑻𝑇�̂�      (38) 
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2.3.3.3.5. MATRIZ DE RIGIDEZ NO REFERENCIAL GLOBAL 

A matriz de rigidez do elemento no sistema base de coordenadas relaciona os incrementos dos 

deslocamentos com os incrementos das forças 

 

𝛿𝑷 = 𝑲𝛿𝑫         (39) 

 

e é obtida invertendo a matriz de flexibilidade F1 [19]: 

 

𝑲 = 𝑭−1         (40) 

 

A matriz de rigidez �̂� no sistema global de coordenadas é obtida através da linearização da 

relação da eq. (26) e usando as eqs. (36) e (39), de tal modo que 

 

𝛿�̂� =  𝛿(𝑻𝑇𝛿𝑷) = 𝑻𝑇𝛿𝑷 + 𝛿𝑻𝑇𝑷 = 𝑻𝑇𝑲𝛿𝑫 + 𝛿𝑻𝑇𝑷 = (𝑻𝑇𝑲𝑻+𝑲𝐺)𝛿�̂� 

 

           = �̂�𝛿�̂�                                                                                                                               (41) 

 

onde 

�̂� = 𝑻𝑇𝑲𝑻+𝑲𝐺        (42) 

 

é a matriz de rigidez no sistema global de coordenadas. O termo 𝑲𝐺 da equação é a matriz geométrica 

de rigidez: 

𝑲𝐺 = 
∂𝑻𝑇

∂�̂�
∶ 𝑷         (43) 

com o simbolo “:” a representar uma contração, de modo que: 

 

𝛿𝑻𝑇𝑷 = ∑ 𝛿𝒕𝑟𝑃𝑟 =
𝟑
𝒓=𝟏 𝑲𝐺𝛿�̂�         (44) 

 

onde 𝒕𝑟 são as linhas de transformação da matriz 𝑻. 

Desta forma, a matriz de rigidez geométrica é facilmente obtida considerando as variações 𝛿𝒕𝑟 

de cada linha da matriz 𝑻 e multiplicando o resultado pelas forças base 𝑃𝑟 correspondente. 

Começando pela eq. (37) e considerando as eqs. (30), (32), (34) e (36), pode ser obtida a seguinte 

relação: 

 
1 Matriz de flexibilidade (F) – Matriz [6x6], para uma elemento com dois nós e 3 graus de liberdade por cada nó, onde as 

componentes 𝐹𝐼𝐽 são os coeficientes de proporcionalidade entre os deslocamentos e os esforços, ou seja, 𝐹𝐼𝐽 é o deslocamento 

que ocorre segundo o grau de liberdade I se, segundo J, for aplicado um esforço unitário e  esforço nulo. 
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𝛿𝒕1
𝑇 = 𝛿𝒓𝑇 = 𝒔𝑇𝛿𝑎 =

1

𝑙
𝒔𝑇𝒔 𝛿�̂�        (45) 

 

Os outros termos 𝛿𝒕2
𝑇 = 𝛿𝒕3

𝑇 são obtidos considerando a variação da segunda (ou terceira) 

linha da matriz 𝑻 na eq. (37), e usando as eqs. (29) e (34), temos: 

 

𝛿𝒕2
𝑇 = 𝛿 (−

1

𝑙
𝒔𝑇) = −

1

𝑙
𝛿𝒔𝑇 +

1

𝑙2
𝒔𝑇𝛿𝑙 =

1

𝑙
𝒓𝑇𝛿𝑎 +

1

𝑙2
𝒔𝑇𝒓𝛿�̂� 

=
1

𝑙2
(𝒓𝑇𝒔 + 𝒔𝑇𝒓)𝛿�̂�                                                                   (46) 

 

 

Assim, a eq. (44) fica 

 

𝛿𝑻𝑇𝑷 = [[𝒔𝑇𝒔]
𝑃𝟏
𝑙
+ [𝒓𝑇𝒔 + 𝒔𝑇𝒓]

(𝑃2 + 𝑃3
𝑙2

] 𝛿�̂� 

𝛿𝑻𝑇𝑷 = 𝑲𝐺𝛿�̂�           (47) 

 

de modo a forma final da matriz de rigidez é  

 

𝑲𝐺 = ∑ 𝑮𝒊𝑃𝒊
3
𝑖=1         (48)

   

 

onde 

𝑮𝟏 =
1

𝑙
[𝒔𝑇𝒔] =

1

𝑙

[
 
 
 
 
 
𝑠2 −𝑐𝑠 0
−𝑐𝑠 𝑐2 0
0 0 0

−𝑠2 𝑐𝑠 0
𝑐𝑠 −𝑐2 0
0 0 0

−𝑠2 𝑐𝑠 0
𝑐𝑠 −𝑐2 0
0 0 0

𝑠2 −𝑐𝑠 0
−𝑐𝑠 𝑐2 0
0 0 0]

 
 
 
 
 

       (49) 

e 

  

     𝑮𝟐 = 𝑮𝟑 =
1

𝑙2
[𝒓𝑇𝒔 + 𝒔𝑇𝒓]                                                                  (50)
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=
1

𝑙2

[
 
 
 
 
 
 
 
−2𝑐𝑠 𝑐2 − 𝑠2        0
𝑐2 − 𝑠2 2𝑐𝑠        0
0 0        0

2𝑐𝑠 −𝑐2 + 𝑠2 0
−𝑐2 + 𝑠2 −2𝑐𝑠 0

0 0 0

2𝑐𝑠 −𝑐2 + 𝑠2 0
−𝑐2 + 𝑠2 −2𝑐𝑠 0

0 0 0

−2𝑐𝑠 𝑐2 − 𝑠2        0
𝑐2 − 𝑠2 2𝑐𝑠        0
0 0        0]

 
 
 
 
 
 
 

      (51) 

 

sendo, c= cos a e s= sin a. 

Pode-se observar que, para uma matriz de rigidez simétrica K no sistema base de coordenadas, 

a matriz de rigidez �̂� no sistema global de coordenadas é também simétrica. O mesmo acontece com as 

matrizes 𝑮1 e 𝑮2 = 𝑮3, ou seja, são também simétricas. 

Como referido anteriormente, esta é a formulação que o programa utilizado no presente trabalho 

(OpenSees) se baseia, e como é possível verificar, possui alguma complexidade a nível matemático. Isto 

significa que, nos dias de hoje, a utilização deste tipo de programas é fundamental na realização de uma 

análise fundamentada quando se trata de analisar estruturas mais complexas e obrigam á elaboração de 

análises profundas, as análises não lineares [17]. 
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3  
CASOS DE ESTUDO DE CAPACIDADE RESISTENTE DE 

BARRAS (CANTONEIRAS) 

  

3.1. MOTIVO E ENQUADRAMENTO 

Com este capítulo pretende-se definir os casos a serem estudados justificando a razão da escolha 

feita, dando uma explicação teórica da influência da geometria do membro metálico na resposta às ações 

provocadas pelo sismo. 

A avaliação de membros metálicos, no presente estudo, é feita através da compressão axial 

destes mesmos membros, verificando assim, a resistência de encurvadura. A encurvadura local é afetada 

por vários fatores. Além da esbelteza, o colapso local pode também depender das imperfeições 

geométrica iniciais, das tensões residuais e dos efeitos da plasticidade (não linearidades) do material. 

A encurvadura local de um membro metálico pode ser definida pela mudança repentina na forma 

da estrutura, com o aparecimento de grandes deslocamentos transversais decorrentes de pequenas 

variações no carregamento. Por outro lado, observou-se que, após o início da ocorrência da encurvadura 

local, os elementos de secção esbelta apresentavam uma resistência pós-encurvadura significativa, 

devido à mudança na distribuição original das tensões no plano médio das secções que sofreram 

encurvadura. Por esta razão, a carga última de colapso de encurvadura local é normalmente maior que 

a carga crítica. Porém, a ocorrência da encurvadura local tem efeito imediato na redução da rigidez 

global da barra à flexão e, portanto, inicia-se um processo de degeneração da resistência total [20]. 

Com o objetivo de determinar rigorosamente o comportamento de um membro metálico após 

sofrer encurvadura deve ser feita uma análise detalhada com o recurso a técnicas numéricas 

computacionais sofisticadas, que permitam incorporar os efeitos geometricamente não-lineares 

inerentes a este tipo de problema. 

Existem vários fatores que influenciam a análise não linear geométrica, nomeadamente as 

tensões residuais, as imperfeições, as excentricidades da carga axial entre outros e que tornam a 

determinação da capacidade resistente e do comportamento estrutural do membro metálico mais 

complexo do que outros elementos estruturais. Deste modo, no presente estudo paramétrico selecionou-

se para a mesma secção de barra (cantoneira) diferentes imperfeiçoes geométricas e diferentes 

comprimentos (L) do membro. Por outro lado, em relação ao método de fibras aplicado, procura-se 

entender a influência que existe quando se altera o número de elementos (divisões) ao longo do membro 

e o número de fibras da secção. 

 

3.1.1. GEOMETRIA DA SECÇÃO    

Na seleção da geometria da secção transversal optou-se por avaliar membros que habitualmente 

são utilizados e têm bom comportamento axial, uma vez que, a avaliação estrutural dos membros é feita, 
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através da medição dos deslocamentos horizontais ao longo da barra. Por outro lado, para uma análise 

fundamentada e admissível, a escolha do perfil transversal deve ter características esbeltas, para que a 

comparação dos resultados seja notoriamente visível. Nos casos em que as secções transversais são finas 

e esbeltas, quando submetidas à compressão axial, a ocorrência da encurvadura local é inevitável o que 

pode constituir uma forma de colapso da estrutura ou membro. Deste modo, quando se submete à 

compressão membros metálicos, o colapso pode deve-se a um estado de equilíbrio instável, seja por um 

modo de instabilidade global da barra, seja por um modo de encurvadura local dos elementos ao nível 

da secção transversal, ou ainda, pela ocorrência conjunta dos dois modos de colapso. Para secções 

cheias, secções do tipo cilíndrico, a análise de dados não é tão credível porque o seu comportamento à 

instabilidade não possui fundamento suficiente. Desta forma, o perfil transversal utlizado na modelação 

é a cantoneira: secção em L. 

 

 

Figura 20 - Cantoneira (Secção em L) [21] 

 

A utilização destes perfis é frequente nas estruturas atuais, como por exemplo as torres de 

transmissão constituídas por treliças. As treliças são um conjunto de membros metálicos e nós de 

ligação. Se o peso próprio for desprezado, os membros estão sujeitos apenas ao esforço axial e é nos nós 

que as restantes cargas externas estão aplicadas. Este comportamento interessa ao presente estudo 

porque os membros metálicos são solicitados à compressão durante a avaliação. 

A capacidade resistente do membro metálico depende das características de encurvadura 

(esbelteza) e no caso de grandes carregamentos dinâmicos (sismos, ventos extremos) a estrutura revela 

um comportamento inelástico. As falhas das estruturas treliçadas referidas podem ser causadas 

diretamente ou indiretamente pela encurvadura ou instabilidade estrutural dos membros em compressão. 

A secção selecionada para o caso de estudo é do tipo assimétrica (embora no primeiro caso de 

estudo ser de abas iguais e no segundo de abas desiguais), o que combinando as tensões axiais e de 

momento provocadas leva a um problema mais intrigante de tensões combinadas. Normalmente, outros 

tipos de secção têm dupla simetria, o que não acontece com a cantoneira. Desta forma, esta característica 

particular das cantoneiras origina uma grande variedade de modos de falha que dependem das 

propriedades da geometria da secção transversal, do comprimento efetivo e como as forças externas são 

aplicadas. A secção da cantoneira submetida ao esforço axial pode falhar por instabilidade de flexão ou 

de torção, ou a combinação das duas [22].  

   

3.1.2.  CONDIÇÕES DE APOIO 

Como dito anteriormente, a avaliação é feita medindo os deslocamentos horizontais para um 

carregamento axial de intensidade P. Para este efeito, as condições de apoio são apoio duplo numa 

extremidade, onde é impedido o deslocamento horizontal e vertical e na outra extremidade um apoio 

simples, onde o deslocamento horizontal é libertado, sendo assim possível registar os deslocamentos 

causados. Um esquema da representação das condições de apoio apresenta-se de seguida: 
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Figura 21 - Representação das condições de apoio 

 

 

3.1.3.  IMPERFEIÇÕES GEOMÉTRICAS E TENSÕES RESIDUAIS 

A maioria dos membros metálicos têm imperfeições geométricas iniciais resultado de processos 

de fabrico, transporte e manuseamento. As imperfeições iniciais podem ser classificadas em duas 

categorias principais: as imperfeições locais e as imperfeições globais. As imperfeições geométricas 

locais inicias podem ser encontradas na superfície externa dos membros estruturais, e estão, 

particularmente, instaladas nas direções perpendiculares da superfície do membro metálico. Por outro 

lado, as imperfeições geométricas globais iniciais estão localizadas ao longo do comprimento da 

estrutura. As imperfeições geométricas locais e globais podem ser calculadas a partir de modelos de 

elementos finitos, com o recurso à análise da encurvadura, registando assim os piores modos de 

encurvadura local e global e fazendo a respetiva interpretação [23].  

A figura seguinte representa o efeito das imperfeições geométricas num membro metálico. 

 

 

Figura 22 - Efeito das imperfeições geométricas 

 

Segundo o EC3, o efeito das imperfeições locais no elemento metálico pode ser traduzido pela 

aplicação de forças horizontais equivalentes aplicadas nas extremidades do elemento [24]. 
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Figura 23 - Representação dos esforços causados pelas imperfeições geométricas 

A existência de imperfeições geométricas nas estruturas metálicas é inevitável, provocando 

esforços secundários adicionais que devem ter tidos em conta. Os modelos de elementos finitos devem 

incorporar imperfeições geométricas na análise, caso contrário, os resultados não serão precisos.   

Para a análise local de membros metálicos, as imperfeições locais podem ser obtidas com base 

no modo de encurvadura elástico do membro considerado. As amplitudes das imperfeições locais dos 

elementos, segundo o EC 3, estão associadas à encurvadura por flexão, de amplitude [24]: 

 

𝑒0/𝐿 

 

onde:  

L é comprimento do elemento e 𝑒0 a amplitude máxima do deslocamento lateral, variando entre os 

seguintes valores: 

Tabela 1 - Valores de cálculo das amplitudes das imperfeições locais 𝑒0/L para elementos 

 

 

 

Relativamente às tensões residuais, estas são tensões resultantes da fabricação dos membros 

metálicos, e estão localizadas nas seções transversais sem a aplicação de uma carga externa. As tensões 

residuais em secções transversais são originadas pelo resfriamento desigual dos lados da secção após a 

laminação a quente. As tensões residuais produzem forças internas e momentos de flexão, equilibradas 
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dentro das seções transversais. As forças e os momentos resultantes das tensões residuais devem ser 

iguais a zero. 

As tensões residuais não podem ser evitadas e na maioria dos casos não são desejáveis. Isto 

significa que, a medição das tensões residuais é importante para uma compreensão precisa do 

desempenho dos membros estruturais metálicos. O efeito das tensões residuais provoca tensões 

adicionais no membro metálico implicando a possibilidade do membro atingir a cedência mais cedo. 

 

 

Figura 24 - Efeito das tensões residuais num elemento 

 

As tensões residuais e a sua distribuição são fatores importantes que afetam a resistência dos 

membros metálicos carregados axialmente, sobretudo para seções delgadas, com uma razão de esbelteza 

(l/r) variando aproximadamente entre 40 e 120. À medida que a carga axial é aumentada, algumas seções 

do membro atingem rapidamente a tensão de cedência e começam a plastificar devido à presença de 

tensões residuais, consequentemente, a rigidez do membro vai diminuindo [24]. 

A fig. 25, retirado do livro “Theory of beam columns” [25], representa a relação do momento 

aplicado com a curvatura instalada, quando se considera as tensões residuais e quando se ignora este 

efeito. (retirado do livro theory): 

 

  

Figura 25 - Efeito das tensões residuais na capacidade resistente do membro 

 

 Analisando o gráfico é possível verificar que para o mesmo momento a encurvadura é maior 

quando se considera as tensões residuais. Isto significa que a presença das tensões residuais reduz a 

capacidade resistente de um membro metálico.  
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3.2.MODELAÇÃO ATRAVÉS DO MÉTODO DE FIBRAS 

3.2.1. MODELAÇÃO NÃO LINEAR DE MEMBROS METÁLICOS  

Como referido anteriormente, as estruturas metálicas plastificam sob carregamento dos sismos 

e para simular o comportamento real da estrutura gerado por essas ações é necessário recorrer à 

modelação e análise não linear. Os modelos de análise não linear da barra podem ser classificados como 

macro ou micromodelos dependendo da resolução que se pretende estudar quando se modela o 

comportamento não linear do membro. Os macro modelos focam-se na generalização da relação tensão-

deformação enquanto que os micromodelos se focam detalhadamente na relação tensão-deformação em 

determinados pontos do elemento. A grande vantagem dos macro modelos é que a nível computacional 

é mais eficiente do que os micromodelos, por ser suportados por menos informação. Os macro modelos 

podem ainda ser classificados como plasticidade concentrada e plasticidade distribuída [26]. Deste 

modo, existem dois tipos de abordagem para a modelação não linear para membros metálicos: a 

abordagem da plasticidade concentrada (lumped plasticity) e a abordagem distribuída (distributed 

plasticity). 

Na abordagem da plasticidade concentrada, os comportamentos não lineares são assumidos nas 

extremidades dos membros e assume-se o comportamento linear ou elástico ao longo do comprimento 

do membro. Na abordagem da plasticidade distribuída o comportamento não linear está distribuído ao 

longo do comprimento do elemento. Os modelos numéricos baseados na não linearidade distribuía são 

os modelos que mais se aproximam do comportamento não linear da estrutura e por isso tem maior 

eficácia na estimativa da resposta da estrutura [27]. No presente estudo, os membros são modelados pelo 

método de fibras, segundo a abordagem da plasticidade distribuída. 

Na Fig. 26 apresenta-se esquematicamente os modelos de elementos finitos existentes e os 

diferentes tipos de abordagem. 

 

 

 

Figura 26 - Modelos de elementos finitos e tipos de abordagens [28] 

 

3.2.2. MÉTODO DE FIBRAS 

Nas últimas duas décadas, a modelação por métodos de fibras tem sido amplamente utilizada 

em análises inelásticas no estudo da atividade sísmica em pórticos ou membros. Esta abordagem é 

baseada na discretização da secção transversal num determinado número de fibras e na divisão do 

comprimento do elemento em vários segmentos ou pontos de integração (Fig. 27). Uma relação 

constitutiva uniaxial simples é atribuída a cada fibra individual e o estado tensão-deformação seccional 
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é obtido através da integração da resposta de tensão-deformação uniaxial das fibras da secção 

transversal. A modelação pelo método das fibras permite uma representação direta da interação da força 

axial como o momento fletor e da propagação da plastificação sobre as secções transversais ao longo do 

comprimento do elemento [29].  

 

 
 

Figura 27 - Discretização da secção transversal em fibras e divisão do elemento viga-coluna em pontos de 

integração [30] 

 

Os modelos convencionais de fibra em vigas ou colunas requerem a monitorização de respostas 

de secções ao longo do comprimento do elemento com o objetivo de analisar o aumento da plastificação 

que ocorre ao longo do comprimento do elemento perante as solicitações. Recentemente, foi introduzida 

uma abordagem simplificada que utiliza funções predefinidas de distribuição de flexibilidade para 

contabilizar a propagação da plastificação ao longo do comprimento do elemento. A nova abordagem é 

mais simples do que os modelos de fibra convencionais, pois não requer a monitorização das respostas 

de muitas secções ao longo do comprimento do elemento, o que resulta numa redução significativa dos 

cálculos. A principal desvantagem desta abordagem simplificada é a necessidade de estimar 

empiricamente o fator de distribuição de flexibilidade que é dependente do tipo de secção transversal 

do elemento. No presente estudo, o próprio programa OpenSees [31]  não utiliza esta simplificação 

porque determina a flexibilidade ao longo do elemento e, por isso, não há necessidade de calcular 

empiricamente o fator de distribuição de flexibilidade [29]. 

A modelação por métodos de fibras pode ser implementada com dois tipos diferentes de 

formulações: as formulações baseadas em deslocamentos (displacement-based) [32] ou na rigidez 

(stiffness- based) [33] e nas formulações baseados em forças (forced-based) [34] ou na flexibilidade do 

elemento (flexibility-based). As formulações baseadas em deslocamentos requerem a predefinição de 

funções de forma dos deslocamentos para interpolar os deslocamentos ao longo do comprimento do 

elemento em relação aos deslocamentos nodais. Por outro lado, as formulações baseadas em forças ou 

flexibilidade requerem o uso de funções interpoladoras para estimar as forças ao longo do elemento em 

relação às forcas aplicadas nos nós. 

As duas formulações permitem que se formem rótulas plásticas ao longo do membro tendo em 

consideração a curva de interação do esforço axial e do momento, que é estabelecida pela integração da 

relação uniaxial tensão-deformação por cada fibra da secção transversal ao longo do comprimento do 

elemento [35]. 

A formulação baseada em forças tem se mostrado mais eficiente na análise da plasticidade do 

material. Isto acontece porque o “campo de curvatura” pode ser altamente não linear e para formulações 
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baseadas em deslocamentos não existe nenhuma função de forma de deslocamento capaz de monitorizar 

este campo com uma precisão razoável. Por outro lado, o uso da formulação baseada em deslocamentos 

na avaliação de comportamentos não lineares exige a interpolação de funções de ordem elevada ou o 

aumento do refinamento da malha com mais elementos nas regiões plásticas, o que conduz a um 

aumento significativo do cálculo computacional [36]. O programa utilizado neste estudo possui as duas 

formulações e perante o referido anteriormente, optou-se por formular através de forças. 

3.2.3. NÚMERO DE FIBRAS NA SECÇÃO TRANSVERSAL 

As fibras da secção transversal foram geradas considerando a divisão da secção de cantoneira 

em dois fragmentos retangulares iguais (nh_fiber e nt_fiber por fragmento) como é representado na 

fig.28. 

 

 

Figura 28 - Representação da secção transversal divida em fibras (nh_fiber=20 e nt_fiber=2) 

 

 A secção transversal da cantoneira metálica foi discretizada em várias fibras como representado 

na figura anterior: divide-se em nh_fiber=20 e nt_fiber=2 por retângulo, sendo o parâmetro nt_fiber uma 

das varáveis do presente estudo. Na modelação foram adotados três pontos de integração por elemento. 

 

3.3. ANÁLISE PUSHOVER PARA MEMBROS METÁLICOS  

A avaliação é feita aplicando uma análise pushover que consiste na análise não linear de um 

membro quando submetida a forças incrementais, neste caso de compressão. “A análise pushover é uma 

análise estática não linear sob forças gravíticas constantes e cargas horizontais de crescimento 

monotónico” [37].  

Como anteriormente referido, a avaliação de membros metálicos será feita a partir de estudos 

paramétricos onde a análise numérica estuda o efeito de vários parâmetros (imperfeições, número de 

elementos e números de fibras a nível da secção transversal) na capacidade resistente dos membros com 

carregamento concêntrico. O modelo numérico é desenvolvido no programa informático OpenSees, 

permitindo avaliar a capacidade resistente através da resistência da encurvadura. Posteriormente, estes 

resultados são comparados com a curva de encurvadura estabelecida pelo Eurocódigo 3 para cantoneiras 

de aço.  

A aplicação de análises não lineares, pushover, permite determinar onde ocorrerão os danos no 

membro (rótulas plásticas) e entender as implicações no comportamento da estrutura (modo de colapso). 

Desta forma, é possível definir pontos críticos do membro que uma análise elástica não permite 

determinar, fornecendo mais informação sobre a ductilidade e resistência do membro metálico [38]. 
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3.3.1. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE RESISTENTE POR ANÁLISE PUSHOVER  

A avaliação é feita aplicando uma análise pushover que consiste na análise estática não linear 

de um membro quando submetida a forças incrementais, neste caso de compressão. “A análise pushover 

é uma análise estática não linear sob forças gravíticas constantes e cargas horizontais de crescimento 

monotónico”.  

A figura 29 descreve o modelo conceptual da experiência efetuada neste estudo para a avaliação 

da capacidade resistente do membro, através da verificação da resistência da encurvadura. 

 

Figura 29 - Membro metálico submetido á compressão 
 
 

A curva força-deslocamento que representa o comportamento inelástico de um membro 

metálico submetido a cargas monotónicas axiais é representado no gráfico seguinte:  

 

 

Figura 30 - Comportamento Inelástico de um membro metálico 

 

 

O comportamento inelástico da encurvadura de um membro de comprimento L quando 

submetido a forças de compressão é dividido em duas fases: o comportamento da encurvadura inicial 

(pre-buckling behavior) e a encurvadura após a fase elástica (post buckling behavior), como 

representado na figura 30. As duas fases representam, respetivamente, a encurvadura elástica (elastic 

buckling curve) e a encurvadura após a fase elástica (post buckling curve) [39].  

 

3.3.2. DESENVOLVIMENTO DO MODELO NUMÉRICO EM OPENSEES  

O modelo em Opensees foi utlizado para simular o modo de encurvadura de cantoneiras de aço 

sobre carregamento monotónico. O modelo da cantoneira de aço é constituído por elementos viga-coluna 

com plasticidade distribuída e seção transversal dividida em fibras. A principal limitação deste modelo 

é considerar a teoria de Euler-Bernoulli onde se assume que as seções permanecem planas e 
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perpendiculares ao eixo neutro durante a ação, enquanto que o efeito da distorção é ignorado, a 

encurvadura local não é contabilizada e a falha do material e a propagação do colapso não pode ser 

simulada [40]. 

Como referido anteriormente, na modelação do membro aplica-se uma abordagem da 

plasticidade distribuída formulado por forças. A teoria de transformação geométrica co-rotacional é 

adotada, isto significa que a análise considera a geometria de grandes deslocamentos para pequenas 

deformações. Para uma representação eficaz da curvatura linear ao longo do elemento, pelo menos são 

necessários três pontos de integração, mas o recomendado varia entre quatro e seis pontos dependendo 

do tipo de problema. 

 

3.3.2.1. ESTRATÉGIA IMPLEMENTADA NO OPENSEES PARA O MODELO NUMÉRICO  

As não linearidades materiais e geométricas apresentadas no modelo numérico requerem uma 

solução iterativa. Deste modo, considera-se os seguintes procedimentos para a análise numérica do 

estudo paramétrico: 

• O método de Newton foi selecionado para atingir a convergência, determinando a 

sequência de passos necessários para resolver a equação não linear da presente etapa. 

• O algoritmo utiliza um teste de aumento de energia, que verifica a convergência da força 

positiva, se metade do produto interno do aumento do deslocamento e a força não 

equilibrada forem inferiores a uma tolerância de Tol=10−4 

• As equações são formadas aplicando um BandGeneral, especificando como armazenar 

e resolver o SOE na análise dentro do algoritmo. 

 

O procedimento começa com uma análise gravítica onde são aplicadas dez etapas de carga 

utilizando um controlador de carga para simular as cargas verticais, peso próprio. De seguida, efetua-se 

uma análise pushover que consiste na tentativa de aplicar mil incrementos de deslocamento utilizando 

um integrador que controla o deslocamento do nó do membro.  

 

3.4. ESTUDO PARAMÉTRICO DE UM CARREGAMENTO CONCÊNTRICO EM UMA CANTONEIRA  

No presente estudo, o comportamento da encurvadura do membro depende dos seguintes 

parâmetros: imperfeições geométricas, a discretização das fibras (nh_fiber e nt_fiber) na secção 

transversal, o número de elementos ao longo do comprimento do membro (noEle) e o número de pontos 

de integração por elemento. Neste estudo paramétrico, os parâmetros nh_fiber e o número de pontos de 

integração por elemento mantêm-se constantes ao longo do estudo, tendo os valores respetivos de vinte 

e três. 

Para o estudo paramétrico selecionaram-se sete parâmetros de esbelteza não dimensionais (�̅�) 

para sete comprimentos do membro diferentes. O parâmetro de esbelteza normalizado é calculado por: 

 

�̅� = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
=

𝐿𝑐𝑟

𝑖∗𝜆1
        (52) 

onde: 

A, é a área da secção transversal 
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𝐿𝑐𝑟, é o comprimento de encurvadura no plano considerado 

𝑖, é o raio de giração 

𝜆1, é o valor da esbelteza que determina a esbelteza relativa 

 

𝜆1 =  𝜋√
𝐸

𝑓𝑦
         (53) 

 

 𝑁𝑐𝑟, é a força elástica crítica que por sua vez é dado por: 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑐𝑟
2          (54) 

 

onde: 

𝐼, é o momento de inércia. 

 

3.4.1.VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA ENCURVADURA POR ANÁLISE PUSHOVER E COMPARAÇÃO COM O EC3-

1  

Os carregamentos de encurvadura obtidos pela análise numérica do Opensees são compardos 

com a resistência de encurvadura estabelecidos pelo EC3-1, para membros de aço de secção em L.  

No presente estudo considera-se que as classificações das secções transversais são de classe 1,2 

ou 3, e segundo o EC-3 o cálculo da resistência de encurvadura para essas secções, é dado por: 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒𝐴𝑓𝑦

𝛾𝑀1
         (55) 

onde: 

𝑁𝑏,𝑅𝑑, é a força resistente de projeto para um membro em compressão 

𝜒, é o fator redutor aplicado à tensão de cedência, como função da esbelteza 

 

𝜒 =
1

𝜙+√𝜙2−�̅�2
         (56) 

 

onde 𝜙 = 0.5[1 + 𝑎(�̅� − 0.2) + �̅�2] 

 

𝑎, é o fator de imperfeição (no caso da cantoneira, o valor de 𝑎 = 0.34). 

O estudo foca-se na comparação de resultados para resistência de encurvadura do membro. 

Sendo assim, a resistência à torção foi ignorada.  

 



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

42  

3.5.CASOS DE ESTUDO – DEFINIÇÃO DETALHADA 

Neste subcapítulo pretende-se detalhar os casos de estudo em análise. A avaliação da capacidade 

resistente de membros metálicos será realizada para duas secções em L (cantoneira), onde no primeiro 

caso as abas da secção transversal têm o mesmo comprimento (H=B) e um segundo caso onde as abas 

da secção têm comprimentos diferentes (H=2B), onde o valor de B se fixa em 50 mm. Assim sendo, o 

primeiro caso corresponde à cantoneira L50x50x5 e o segundo à cantoneira L100x50x5. 

 

Figura 31 - Secção Transversal em L  

 

As características do material são: 

 

𝑓𝑦 = 275 𝑀𝑃𝐴 e 𝐸 = 210 𝐺𝑃𝐴 

onde: 

𝑓𝑦, é a tensão de cedência 

e E, o módulo de elasticidade. 

Por outro lado, a geometria do membro metálico foi definida no modelo com uma imperfeição 

parabólica ao longo do comprimento do membro. Neste estudo, as tensões residuais foram ignoradas e 

normalmente assumem-se uniformes ao longo do comprimento do membro através da espessura [41]. 

Os parâmetros variáveis: comprimento do membro (L), esbelteza normalizada (�̅�), imperfeição 

geométrica (𝑒0), número de elementos (noEle) e número de fibras (nt_fiber) e que se pretende que sejam 

estudados nos dois casos de estudo são apresentados na seguinte tabela: 

 

Tabela 2 - Parâmetros Variáveis do Estudo – Primeiro caso de estudo (Lx50x50x5) 

 

L (m) 0.2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 

�̅� 0.236 0.590 0.886 1.181 1.771 2.364 3.540 

𝑒0 L/200 L/500 L/100     

noEle 4 8 16     

nt_fiber 2 4 8 16    
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Tabela 3 - Parâmetros Variáveis do Estudo - Segundo caso de estudo (L100x50x5) 

 

L (m) 0.2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 

�̅� 0.211 0.528 0.793 1.057 1.585 2.116 3.170 

𝑒0 L/200 L/500 L/100     

noEle 4 8 16     

nt_fiber 2 4 8 16    
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4  
DESCRIÇÃO DETALHADA DO MODELO-TIPO ATRAVÉS 

DO OPENSEES 

 
 

4.1.  PROCESSAMENTO  

Para alcançar a simulação pretendida utiliza-se a ferramenta informática Opensees que consiste 

na interpretação sequencial de programas (scripts) em linguagem ticle (tcl). A modelação através do 

Opensees consiste na introdução de “tarefas” que permitem definir o modelo pretendido. Essas “tarefas” 

são ajustadas ao modelo que se pretende avaliar e algumas delas já estão predefinidas em manuais de 

Opensees como por exemplo, geometrias da secção. Deste modo, a modelação em Opensees consiste na 

aplicação sequencial de comandos para de uma maneira organizada se definir os parâmetros a avaliar e 

também, outras características como a configuração geométrica.  

A modelação em Opensees é definida por fases. A primeira fase passa por definir os parâmetros 

variáveis que se pretende estudar, neste caso as imperfeições geométricas (𝑒0), o comprimento do 

membro (L), o número de elementos (noEle) e o número de fibras (nt_fiber) através de ciclos (foreach). 

Cada ciclo origina um caso de estudo, sendo o primeiro caso: L=0,2 m, 𝑒0 = 𝐿/200, noEle=4, 

nt_fiber=2, até que corram todos os casos em estudo. O nome atribuído ao programa (script) onde se 

atribuem os parâmetros a avaliar é ParameterStudy_Series. 

Após a definição dos parâmetros o programa Opensees procura outra lista de comandos (novo 

script: SingleAngle_Unequal.build_Parabolica) onde se estabelece o efeito da deformação parabólica 

das imperfeições geométricas e também as características do membro como as condições de apoio, a 

representação simbólica das massas nodais e a geometria da secção transversal. Deste modo, este script 

estabelece os parâmetros que se mantêm constantes ao longo do estudo.  

O próximo programa (script) a introduzir no Opensees serve apenas para definir as unidades de 

medida que se pretende utilizar na avaliação. O nome dado ao novo conjunto de comandos a ser 

interpretado pelo Opensees é LibUnits. 

De seguida, pretende-se introduzir a configuração da malha, ou seja, pretende-se inserir uma 

nova lista de comandos que divide a secção transversal em fibras. Este novo script possui também a 

atribuição das características da rigidez de torção ao longo do membro: módulo de elasticidade 

(E=210e6), coeficiente de Poisson (v=0.3), módulo transversal (𝐺 =
𝐸

2(1+0.3)
) e a rigidez de torção      

(𝐺 ∗ 𝐽, sendo J uma constante da torção que pode ser encontrada em manuais de estruturas metálicas). 

O nome do script onde se define estas características é LSection3D. 

Agora que o elemento e os seus atributos estão definidos é necessário inserir a análise pretendida 

para secções transversais em L - análise estática não linear (pushover). Para isso introduz-se um novo 

conjunto de comandos, de nome SingleAngle.analyze.Static.Push, que coloca o programa informático a 

executar uma análise pushover 



             Avaliação da capacidade resistente em regime elástico-plástico de cantoneiras metálicas através de modelos de fibras 
 

46  

Por fim, introduzem-se os últimos comandos que caracterizam o modelo, para uma simulação 

mais próxima da realidade, como: comandos que permitem ao programa aplicar as equações restritivas 

na análise,  comandos que definem o número de graus de liberdade e comandos que definem o tipo de 

análise que se pretende aplicar – LibAnalysisStaticParameters. 

Após toda a modelação e caracterização, é necessário utilizar outra plataforma (Excell, Matlab) 

para a leitura e representação dos resultados obtidos. No presente estudo utilizou-se o software Mathlab, 

onde se introduz os resultados numéricos e se obtém os gráficos correspondentes da avaliação de 

membros metálicos. Nos gráficos é também colocada a curva da resistência de encurvadura estabelecida 

pelo EuroCódigo 3 com o objetivo de comparar os resultados obtidos pelo Opensees e os resultados 

estabelecidos pelo EC-3.  

 

4.1.1. FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DA MODELAÇÃO EM OPENSEES  

 

O fluxograma seguinte apresenta a sequência da lista de comandos aplicada no Opensees até à 

interpretação dos resultados obtidos em Matlab. 
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4.1.2.  CONJUNTO DE COMANDOS INTRODUZIDOS NO OPENSEES 

Este subcapítulo destina-se a representar os comandos (scripts) introduzidos no Opensees, desde 

a primeira etapa onde se define os parâmetros em estudo até à obtenção dos resultados.  

 

• ParameterStudy_Series 

 

 

• SingleAngle_Unequal.build_Parabolica 
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• LibUnits 
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• LSection3D 

 

 

• SingleAngle.analyze.Static.Push 
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• LibAnalysisStaticParameters 

 

 

 

 Nesta etapa surgem os resultados obtidos, sendo estes introduzidos na ferramenta Matlab para 

a representação gráfica desses resultados. 
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5  
RESULTADOS OBTIDOS DOS CASOS DE ESTUDO 

 

As representações gráficas seguintes demonstram o comportamento, por análise pushover, para 

as diferentes imperfeições geométricas aplicadas (L/200, L/500 e L/1000). Os gráficos seguintes 

relacionam a esbelteza normalizada (�̅� =
𝜆

𝜋√𝐸/𝑓𝑦
), eixo das abcissas, com a relação da força axial 

imposta com a resistência plástica (𝑁𝑝𝑙 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦), eixo das ordenadas. Nas representações gráficas é 

apresentado também as diferenças de dividir o membro em elementos diferentes (nEle= 4, 8 e 16) e a 

diferença de dividir a secção transversal em número de fibras distintas (nt_fiber= 2, 4, 8, 16). A curva 

da resistência de encurvadura estabelecida pelo EC-3 é representada no mesmo gráfico para facilitar a 

comparação dos resultados [42]. 

 

5.1.  RESULTADOS OBTIDOS PARA O MEMBRO METÁLICO DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM L – ABAS 

IGUAIS 

• Imperfeição Geométrica (𝐿/200) 

 

 
Figura 32 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para L/200 – Abas iguais 
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• Imperfeição Geométrica (𝐿/500) 

 

 

Figura 33 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para (L/500) – Abas iguais 

 

 

• Imperfeição Geométrica (𝐿/1000) 

 

 

Figura 34 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para (L/1000) – Abas iguais 

 
 
 

Os gráficos apresentados representam a curva da resistência de encurvadura para um membro 

metálico para diferentes esbeltezas (�̅�). Deste modo, o estudo paramétrico apresenta a influência dos 

parâmetros: (�̅�) e imperfeições (𝑒0) quando aplicada a carga resistente de compressão.  
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 A curva demonstra que para esbeltezas grandes o membro resiste a valores mais baixos, ou seja, 

para comprimentos maiores a resistência à compressão vai ser menor, pois o “campo de curvatura” é 

maior.  

Observando os três gráficos, verifica-se que os parâmetros noEle- número de elementos e 

nt_fiber-número de fibras, não revelaram impacto relevante nos resultados obtidos pois para a mesma 

esbelteza normalizada, esses parâmetros tiveram resultados muito semelhantes. Por outro lado, o modelo 

numérico desenvolvido no programa informático Opensees demonstraram resultados muito idênticos 

aos estabelecidos pelo EC3-1.  

Analisando o gráfico da resistência de encurvadura para uma imperfeição (𝑒0 =
𝐿

200
) verifica-

se que os resultados do modelo numérico subestimam os resultados quando comparados aos 

estabelecidos pelo EC3-1, exceto para valores de esbelteza grandes que coincidem com os valores 

estabelecidos pelo regulamento. Relativamente às curvas de resistência para as imperfeições (𝑒0 =
𝐿

500
) 

e (𝑒0 =
𝐿

1000
) e ao contrário do primeiro os resultados sobre estimam a resistência de encurvadura 

quando comparados com os estabelecidos com o EuroCódigo 3. Em conclusão e como era expectável, 

ao se considerar imperfeiçoes geométricas de valores mais baixos a resistência do membro por 

compressão irá ser maior. 

 

 
 

5.2.  RESULTADOS OBTIDOS PARA O MEMBRO METÁLICO COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM L – 

ABAS DESIGUAIS 

 

• Imperfeição Geométrica (𝐿/200) 

 

 

Figura 35 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para L/200 – Abas desiguais 
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• Imperfeição Geométrica (𝐿/500) 

 

 

Figura 36 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para L/500 – Abas desiguais 

 

 

• Imperfeição Geométrica (𝐿/1000) 

 

 

Figura 37 - Representação gráfica da curva de resistência à encurvadura para L/1000 – Abas desiguais 

 
 
 

Os resultados obtidos da resistência de encurvadura de membros metálicos com uma secção 

transversal em L de abas desiguais demonstraram que o número de elementos e o número de fibras em 

que a secção se divide não revelaram impacto relevante, tal como acontece no primeiro caso de estudo. 
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Relativamente aos resultados da resistência de encurvadura quando comparados com os 

resultados estabelecidos do EC3-1, demonstraram ser muito semelhantes quando se considera uma 

imperfeição geométrica igual a  
𝐿

200
 , pois para as esbeltezas consideradas no Opensees os resultados 

estão sobrepostos aos resultados do EC3-1. Por outro lado, quando se considera as imperfeições 

geométricas 𝑒0 =
𝐿

500
 e 𝑒0 =

𝐿

1000
 , os resultados diferem consideravelmente dos valores estabelecidos 

pelo regulamento. Nestes últimos dois casos, os valores obtidos da resistência plástica através do 

programa informático são sobre estimados, isto é, o eurocódigo 3 estabelece valores menores de 

resistência do que o programa informático para essas imperfeições consideradas. 

  

5.3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este subcapítulo pretende-se fazer uma comparação dos resultados obtidos para as duas 

secções selecionadas. Uma análise geral dos valores da resistência plástica das duas secções revela que 

a resistência será maior para membros metálicos de secção em L de abas desiguais. Uma das razões para 

tal situação é que a área da secção é maior o que resulta numa distribuição de esforços maior do que 

numa cantoneira de abas iguais para a mesma força de compressão. 

Na engenharia civil prática, um dos objetivos é solucionar problemas de maneira que a execução 

seja o mais simples possível sem que ponha em causa a viabilidade da obra. Neste caso e por esta razão, 

é que muitas vezes a utilização de cantoneiras de abas iguais é mais frequente, ou seja, quando se 

dimensiona um membro metálico e a respetiva secção transversal em L, pretende-se que seja o mais 

uniforme para que a sua construção seja também mais simples. Por outro lado, em algumas obras a 

opção de utilizar uma secção transversal em L de abas desiguais é mais viável porque a nível 

arquitetónico embeleza a obra e ao mesmo tempo facilita a sua construção. 

 Em conclusão, as cantoneiras são um tipo de secção transversal que possuem uma grande 

flexibilidade de permitir constituir diversas geometrias na construção e atingir grandes valores de 

resistência com peso reduzido, o que levará a custos menores.  
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6  
CONCLUSÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS 

 
 

6.1.  CONCLUSÃO 

 

O trabalho realizado na presente dissertação teve como objetivo avaliar o comportamento de 

membros metálicos quando sujeitos a forças de compressão. A resistência de um membro metálico 

submetido a ações de compressão é traduzida na resistência de encurvadura do membro. A avaliação 

dos membros foi realizada com recurso ao software Opensees, como instrumento de trabalho, e permite 

através de análises complexas, prever detalhadamente o comportamento do membro. Posteriormente, 

utilizou-se o software Matlab para exprimir graficamente os resultados obtidos. 

Para avaliar membros metálicos, optou-se por estudar seções que possuem bom comportamento 

axial, devido à boa resistência de encurvadura que estas seções apresentam, e por isso selecionou-se 

seções do tipo L (cantoneira). Foram realizados estudos paramétricos, dos quais foram obtidos 

resultados acerca da influência de alguns parâmetros, como as imperfeições geométricas e as esbeltezas 

normalizadas. Por outro lado, o estudo realizado também permitiu avaliar o comportamento de seções 

do tipo cantoneira com comprimentos das abas desiguais. Todos estes resultados são também 

comparados com os resultados estabelecidos pelo Euro Código 3. 

Seguidamente são apresentadas as principais finalidades de cada capítulo. 

Na presente dissertação, o primeiro capítulo destina-se a descrever os objetivos e as motivações 

que levaram à escolha do tema, bem como, um enquadramento da evolução da utilização de estruturas 

metálicas até aos dias de hoje. 

Na presente dissertação, no capítulo 2 são apresentados conceitos teóricos sobre o 

comportamento de um membro metálico quando submetido a ações dinâmicas provocadas por 

fenómenos naturais como os sismos. Para estudar esse comportamento é necessário ter em conta fatores 

não lineares, isto é, uma análise linear não permite prever o comportamento real da estrutura ou membro 

metálico quando submetida/o aos esforços causados pelos sismos. Este capítulo apresenta a formulação 

matemática e matricial que o software utilizado (Opensees) aplica, para introduzir as não linearidades 

seja, material ou geométrica, na avaliação de membros metálicos. 

  O capítulo 3 incide na definição dos casos de estudo, apresentando explicações teóricas sobre 

os parâmetros que se pretendem estudar. Este capítulo apresenta também a explicação do método 

utlizado na avaliação, incorporado no Opensees, o método das fibras, que estabelece uma discretização 

do membro seja a nível da secção transversal (fibras), seja a nível do comprimento do elemento (pontos 

de integração) para uma análise fundamentada. É apresentado ainda, a análise realizada no estudo, 

análise pushover (análise estática não linear) que consiste na aplicação de forças incrementais até atingir 
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a rutura plástica do membro. Por fim, é apresentada uma descrição pormenorizada dos parâmetros a 

avaliar para cada de estudo. 

O quarto capítulo foca-se na modelação detalhada de um caso de estudo (seção de abas iguais), 

apresentando todas as listas de comando introduzidas no Opensees para a execução correta da avaliação. 

A avaliação no Opensees é feita através de ciclos. Cada ciclo representa um único caso de parâmetros a 

avaliar para um caso de estudo.  

No capítulo 5 são apresentados graficamente os resultados apresentando a influência de 

parâmetros (esbelteza normalizada e imperfeiçoes), bem como, a comparação dos resultados obtidos 

para os dois casos de estudo (abas iguais e abas desiguais). Os resultados associados aos modelos são 

comparados com a curva de resistência de encurvadura estabelecida pelo EC-3. A comparação dos 

resultados obtidos com a curva estabelecida pelo EC 3 demonstrou-se muito idêntica o que revela uma 

modelação válida e muito próxima da realidade.  

De um modo geral, as cantoneiras são utilizadas principalmente para compor banzos de treliças, 

diagonais de treliças e contraventamentos. Este tipo de perfil transversal permite a flexibilidade de se 

utilizar noutros tipos de geometrias e alcançar níveis de resistência elevados com peso reduzido, 

aumentando assim, a eficiência da estrutrura.   

A avaliação pelo software Opensees, através de análises estáticas não lineares (Pushover), tem 

as suas vantagens quando comparadas com análises elásticas, visto que, simula o comportamento de 

uma estrutura mais próxima do real. As análises pushover permitem identificar as regiões mais críticas 

da estrutura, onde se exige um dimensionamento mais pormenorizado, bem como, definir a ductilidade 

da estrutura ou membro. Por outro lado, o software contém algumas limitações quando existe uma 

grande complexidade daquilo que se pretende modelar, exigindo um esforço computacional elevado.  

O software Opensees é um programa recente, e com o avanço tecnológico atual, permite simular 

de uma forma muito próxima do real o comportamento de uma estrutura sob esforços causados pelos 

sismos. Pela sua recente existência, o programa permite que sempre que exista alguma alteração ou 

atualização necessária, é possível introduzir e programar essas novas alterações de uma forma muito 

simples, fazendo com que este programa continue atualizado durante muito tempo e com o objetivo de 

simular o comportamento da estrutura cada vez mais próximo da realidade. Deste modo, o Opensees 

está em desenvolvimento contínuo, onde os utilizadores devem esperar mudanças e atualizações ao 

longo do tempo. 

  

 

6.2.  DESENVOLVIMENTOS FUTUROS   

A avaliação foi efetuada por análises estáticas não lineares com forças incrementais (cargas 

crescentes) de compressão. Outra forma de avaliar a capacidade resistente de membros metálicos 

submetidos a esforços provocados pelos sismos é aplicar, em vez de carregamentos monónicos, 

carregamentos cíclicos. Os testes cíclicos aplicam cargas oscilantes representando os efeitos de um 

possível sismo. Deste modo, e já que existe na literatura um défice de informação acerca de 

carregamentos cíclicos, uma forma de aprofundar estes conhecimentos poderia passar por efetuar uma 

avaliação da capacidade resistente para carregamentos cíclicos. 

Relativamente à modelação realizada no Opensees, um aspeto importante é que, na realidade, 

os membros metálicos de secção L (cantoneira) normalmente utilizados em torres elétricas, não estão 

fixados por apoios como foi considerado na avaliação, mas sim fixados por chapas de gusset metálicas 
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ou ligados a outros membros metálicos através de parafusos. Esta condição gera uma excentricidade na 

aplicação da carga ao nível da secção transversal, e por isso, cria uma oportunidade de investigar através 

dos mesmos métodos aplicados neste estudo, o comportamento de membros carregados excentricamente 

para diferentes condições (fornecidas por parafusos simples ou duplos) comparando com resultados 

experimentais. 

Algumas das funcionalidades do Opensees foram alvo de estudo intensivo na presente tese, pelo 

que a aplicação de análises pushover para outras secções transversais (tipo H, tipo T, tipo I) seria 

interessante para avaliar a capacidade resistente dessas secções, visto que, nos dias de hoje, são muito 

utilizadas na construção civil.    
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