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RESUMO 

As terças metálicas são elementos estruturais compostos por aço formado a frio e têm grande 
aplicação na composição de coberturas de edifícios, servindo de apoio às telhas e transmitindo 
sua carga à estrutura principal. Os perfis deste tipo de aço são criados pela alteração geométrica 
de chapas finas e têm característica de apresentar elevada relação inércia-peso. Como, em geral, 
as terças necessitam cobrir uma grande extensão linear, elas são comumente compostas por 
mais de uma peça de perfil de aço, ligando estas por peças pelo uso de trespasse, quando uma 
peça trespassa a outra, e de luvas, quando uma terceira peça é adicionada para ligar as duas. 
Pela bibliografia existente acerca desde assunto observou-se que há necessidade de 
aprofundamento científico em estruturas de terças compostas por terças de perfil Z contínuas, 
ligadas por trespasse e por luva, buscando soluções mais eficientes estruturalmente. Este estudo 
tem por objetivo determinar os coeficientes de engaste K de terças Z com as diferentes 
configurações acima citadas de forma a permitir a comparação entre as situações, fazendo uma 
análise tanto teórica quanto experimental. Seguindo a Teoria da Elasticidade para produção de 
um modelo teórico e um ensaio baseado na imposição de uma força vertical em terças Z 
biapoiadas, foi possível desenvolver o estudo. O resultado do coeficiente de engaste K é função 
de uma das constantes da função da inclinação da terça, e teve valores determinados para o caso 
teórico (onde os valores de entrada são valores advindo de programas de cálculos de estruturas) 
e para o caso prático (onde se tem valores experimentais e se deseja fazer correções. Os 
resultados mostram que o coeficiente K é maior para o caso do trespasse e que essa conexão é 
mais eficiente que a conexão com luva. O sentido da terça também é determinante para se obter 
maior eficiência estrutural, pois depende da flambagem. Conclui-se que foi definida uma clara 
metodologia para determinação do coeficiente K com luva e trespasse além de um caso prático, 
e que pesquisas posteriores podem refinar mais os valores de K. Futuramente o uso corrente do 
coeficiente K como método viabilizará a concepção de terças com luva e trespasse, pois os 
engenheiros projetistas terão cálculos mais precisos e maior aplicabilidade das soluções para 
esses tipos de terças. 

Palavras-chave: Terças Z. Ligação por Luva. Ligação por Trespasse. Coeficiente de engaste. 
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CAPÍTULO 1                                                             

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Terças metálicas são elementos estruturais formados a frio responsáveis por apoiarem as telhas 

e transmitirem seu carregamento à estrutura principal, as tesouras (VIEIRA JUNIOR, 2007). 

Os perfis de aço formados a frio são elementos estruturais criados a partir da alteração 

geométrica de chapas finas e são caracterizados por apresentarem elevada relação inércia-peso 

(GILIO, 2016). 

Os sistemas estruturais das terças possuem quatro tipos de continuidades de acordo com a 

ligação (CHEUNG, 2005), conforme apresentados na Figura 1.1 e delineados abaixo: 

� Vão biapoiado; 

� Dois vãos contínuos; 

� Múltiplos vãos com luvas; 

� Múltiplos vãos com trespasse. 

Com cada tipo de sistema estrutural possuindo uma funcionalidade mais adequada para o uso, 

as terças biapoiadas são comuns em pequenos vãos de até 10,0 m, devido a fabricação, 

transporte e montagem das peças. Terças de dois vãos contínuos já apresentam problemas 

devido ao seu peso e comprimento, principalmente se for executada a soldagem em campo. 

Para contornar a dificuldade da solda fora da indústria, a prática mais comum é a utilização de 

ligações parafusadas. 

Sistemas de múltiplos vãos com luva ou trespasse são amplamente utilizados quando se 

transpõe entre 8,0 m e 16,0 m, devido a economia de material, facilidade de montagem e 

redução dos esforços solicitantes máximos. A união por luva (segmento de terça com mesmo 

perfil) ocorre pela justaposição de duas terças no apoio e sua fixação através de parafusos. Com 

o trespasse as duas terças são superpostas de certo comprimento no apoio e parafusadas em suas 

almas (FÁVERO NETO, 2013). 
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Figura 1.1 – Sistemas de terças. (a) Sistema contínuo fisicamente (1) e sistema biapoiado (2). (b) Sistema 

contínuo com ligação parafusada com luva. (c) Sistema contínuo com ligação parafusada por trespasse. 

 

Fonte: (FÁVERO NETO, 2013). 

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Como será mostrado no referencial bibliográfico, as soluções em terça Z têm se mostrado as 

mais eficientes em termos estruturais, especialmente quando se utiliza o trespasse. Todavia, 

estas terças exigem uma análise estrutural mais elaborada, pois são formadas por chapas 

dobradas a frio. De acordo com a norma brasileira NBR 14762 (ABNT, 2010), tais peças sofrem 

flambagem local e distorcional quando suficientemente esforçadas, e de acordo com Ho e 

Chung (2004) e Fávero Neto (2013), a influência das ligações com luva e trespasse ainda 

precisam de mais refinamento. Ambos fatores supracitados são as principais causas que 

implicam numa dificuldade em se determinar o real comportamento das terças com perfil Z 

com luva ou trespasse, e consequentemente em tornar o uso dessa solução, corrente.  

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

O dimensionamento de uma cobertura metálica tem o importante papel de propiciar uma 

estrutura que seja econômica e resistente a todos os carregamentos esperados. O objetivo geral 

do presente trabalho é determinar os coeficientes de engaste das terças metálicas tipo Z, 



Determinação de coeficientes de engaste de terças tipo Z com luva e trespasse nos apoios 19 

 

 L. R. A. VALE; M. C. BEZERRA; P. S. S. RIBEIRO FILHO                                                            Capítulo 1 

utilizando luva e trespasse nos apoios considerando efeitos de não linearidades locais, globais 

e distorcionais. Para isso, foram definidos os objetivos específicos: 

� Determinar o coeficiente K de engastamento, seguindo a Teoria da Elasticidade que 

prescreve a simplificação de uma carga distribuída para uma carga concentrada; 

� Desenhar os espécimes para fabricação especificando as furações, cortes, dobras, soldas 

e seções dos perfis; 

� Realizar os ensaios experimentais para determinação dos coeficientes de rigidez de luva 

e trespasse; 

� Encontrar o coeficiente K de engastamento empírico, considerando não linearidades. 

1.4 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A pesquisa foi dividida em cinco capítulos. O Capítulo 1, Introdução, traz uma breve introdução 

quanto ao assunto do trabalho, sua justificativa, seus objetivos, sua estrutura e a revisão 

bibliográfica do assunto. 

O Capítulo 2, Análise Teórica, traz o processo de cálculo levando-se em considerações métodos 

teóricos para atingir os objetivos da pesquisa. 

O Capítulo 3, Análise Experimental, apresenta o procedimento experimental dos ensaios 

realizados e o processamento dos dados por um modelo de cálculo. 

O Capítulo 4, Resultados, traz a apresentação dos resultados e sua análise. 

Por fim, o Capítulo 5, Conclusões, traz as conclusões e considerações finais obtidas pela 

pesquisa apresentada. 

1.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.5.1 Modos de Instabilidade 

Devido à espessura reduzida das chapas que compõem os perfis formados a frio, as seções em 

geral apresentam elevada relação largura-espessura. Com isso, ocorrem fenômenos de 

instabilidade no perfil e fenômenos locais associados às ligações das chapas.  
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Considerando que a estabilidade de uma estrutura está associada à sua capacidade de se 

permanecer em estado próximo à configuração de equilíbrio após alguma solicitação externa, é 

importante observar a trajetória tomada pelas curvas que relacionam os acréscimos de cargas 

aos valores de deslocamento de cada ponto. 

Os pontos críticos de uma estrutura correspondem à transição de configurações de equilíbrio 

estáveis e instáveis. Tais pontos podem ser denominados de pontos de bifurcação de equilíbrio 

ou de pontos limite. A partir destes pontos, a estrutura passa para uma configuração de 

equilíbrio dinamicamente afastada. Desta forma, os problemas de bifurcação de equilíbrio são 

designados pelo termo “flambagem” em sistemas ideais com carregamento centrado.  

Os perfis de aço formados a frio estão sujeitos a três diferentes modos de instabilidade (GILIO, 

2016): 

1) Local: relacionada à instabilidade da chapa, onde há deslocamentos de flexão fora do 

plano dos elementos que compõem o perfil, como mesa, alma e enrijecedor. Tem-se 

que as linhas de interseção e o ângulo entre os elementos mantêm-se da mesma forma; 

2) Distorcional: há a abertura ou o fechamento conjunto mesa-enrijecedor e a flexão da 

alma do perfil; 

3) Global: o eixo da barra é deslocado enquanto a seção transversal permanece inalterada. 

A Figura 1.2 ilustra a configuração física de um perfil Z enrijecido submetido à flexão em torno 

do eixo perpendicular à alma, apresentando seus três modos de instabilidade. 

Figura 1.2 – Modos de instabilidade de um perfil Z. 

 

Fonte: (GILIO, 2016). 
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1.5.2 Comportamento Estrutural de Terças em Continuidade 

As terças com continuidade nos apoios são construídas mediante o parafusamento entre as 

terças e adjacentes ou utilizando uma outra peça, em curto comprimento, denominada de luva 

para ligar as peças. Como não é possível atingir a continuidade física perfeita da terça, ela está 

sujeita aos efeitos inerentes às ligações por parafusamento. São apresentados a seguir os estudos 

recentes relativos às ligações de terças por trespasse e por luva. 

1.5.2.1 Ligações por trespasse  

Observa-se na literatura um maior volume de estudos sobre as terças com ligações por trespasse 

quando em comparação aos estudos das luvas. Dentre os trabalhos mais notórios acerca do 

estudo do trespasse, pode-se citar Ho e Chung (2004 e 2006), Zhang e Tong (2008) e Fávero 

Neto (2013). 

Ho e Chung (2004 e 2006) desenvolvem em seus trabalhos experimentos para entendimento do 

comportamento estrutural das ligações por trespasse. Estudando terças com relação 

comprimento do trespasse – altura da terça variável, foi observado que a falha ocorreu próximo 

ao fim do trespasse, pela instabilidade local da mesa comprimida que se propagou para a alma. 

Para grandes deslocamentos, ocorre uma grande distorção dos perfis no fim do trespasse, além 

de deformações significativas dos furos. Eles definem, em seus trabalhos, que os parâmetros 

que devem ser analisados para avaliar os esforços resistentes e a rigidez são as relações 

comprimento do trespasse/altura da terça e comprimento do trespasse/vão da terça. Em relação 

aos momentos fletores resistentes, para valores pequenos de comprimento do trespasse/altura 

da terça há valores inferiores ao valor de um perfil com continuidade física. Quanto à rigidez, 

quanto maior o comprimento do trespasse, maior a rigidez.  

Zhang e Tong (2008) seguem com um trabalho parecido com o apresentado no parágrafo 

anterior. Os autores apontam que o momento fletor resistente na zona da ligação, onde é a 

duplicidade dos perfis, pode ser considerado como sendo a soma dos momentos fletores 

resistentes de cada perfil individual, obtidos em normas, e que este momento independe do 

comprimento do trespasse. Na região do fim do trespasse, o momento fletor resistente é em 

média 0,87 do valor normativo teórico, devido à presença dos furos de ligação e interferência 

dos perfis.  
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Fávero Neto (2013) fez análises práticas e teóricas para investigar o comportamento estrutural 

das ligações por trespasse no que tange os esforços resistentes e a rigidez. Foi observado 

experimentalmente que sempre há uma componente distorcional no modo de falha. Além disso, 

terças com trespasse são menos deformáveis, mais rígidas e mais resistentes que terças 

fisicamente contínuas e a parcela de deformação dos furos é a mais significativa. 

1.5.2.2 Ligações por luva 

Segundo Gutierrez et al. (2011), as terças com ligações por luvas são vantajosas pois seu 

transporte e sua montagem em campo levam menos tempo e têm menor custo, sobretudo pelo 

comprimento reduzido das peças, se comparados aos casos de trespasse. 

Moore (1990) estudou pioneiramente as características de rigidez das ligações com luvas. 

Através de ensaios, o autor determinou as características momento-rotação de quatro tipos 

diferentes de perfis metálicos. Em todos os casos, a falha ocorreu na seção individual no fim da 

ligação pela instabilidade local da mesa comprimida. Foi apontado que a ligação com luva 

aumenta o momento fletor resistente em comparação às terças com continuidade física. 

Gutierrez et al. (2011) focou na modelagem numérica, com número reduzido de ensaios. Já 

neste trabalho, o modo de falha observado foi a distorção da luva. Foram obtidos momentos 

fletores resistentes e rigidez inferiores aos de perfis com continuidade física, sendo concluído 

que o comprimento da ligação por luvas deve ser maior que nas ligações por trespasse para que 

seja atingida a mesma rigidez. 

A proposta de um método que considere a não-linearidade momento-rotação para análise da 

rigidez rotacional é apresentada por Wang et al. (2012). Tal consideração é feita por conta da 

deformação na parede do furo. 

Fávero Neto (2013), através de experimentos e análises teóricas, chega à conclusão de que 

terças com luvas não são mais resistentes e rígidas que terças com continuidade física, mas 

ressalta que estas ligações carecem mais de estudos. 

Mais recentemente, Gilio (2016) analisou a rigidez e a resistências de terças com perfil tipo Z 

com ligações de luvas, simulando o comportamento não linear da ligação através de ensaios e 

teoria. Por fim é apresentada uma expressão que representa a rigidez da ligação, permitindo 

uma avaliação mais precisa dos esforços e deslocamentos das terças com luvas. 
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CAPÍTULO 2                                                                       

ANÁLISE TEÓRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES ESTRUTURAIS 

As peças analisadas são perfis de chapa dobradas a frio, que possuem comportamento 

semelhante a uma peça com maior espessura no que tange esforços cortantes e momentos 

fletores. Todavia, o comportamento da peça é diferente por conta da flambagem distorcional, 

local e flexo-torcional que podem ocorrer na seção, uma vez que a esbeltez da seção é alta. 

Como os esforços cortantes nas terças possuem baixa magnitude, será considerada a 

simplificação da resistência dos materiais que o momento fletor é o único esforço de primeira 

ordem que influencia na resistência da peça.   

O método para dimensionamento de barras utilizado foi o método das resistências diretas. 

De acordo com a NBR 14762 (2010), o coeficiente de flambagem é igual ao comprimento 

destravado da barra (K=1). 

As cargas consideradas se dividem em dois grupos: permanentes e acidentais. A permanente se 

deve basicamente ao peso próprio, o qual foi calculado como carregamento linear. Sendo o peso 

específico igual a 7.850 kgf/m³, multiplica-se o mesmo pela área do perfil analisado, e tem-se 

o carregamento linear. 

Como ações variáveis foram consideradas: o vento e a sobrecarga, sendo que ocorrem duas 

situações. A primeira é a adoção da sobrecarga no valor de 25 kgf/m² mais o peso das telhas 

(geralmente 17 kgf/m²), sendo que a distância entre terças é de até 2 metros (limitação da telha). 

Portanto tem-se 42 kgf/m² com uma largura de influência de 2 metros, gerando um 

carregamento de 84 kgf/m. A segunda adoção é a que o vento atua de dentro para fora na 

estrutura (preposição mais adotada) com o valor de 75 kgf/m² e que a telha possui peso no 

sentido contrário em que o vento atua. Portanto encontra-se uma diferença de 58 kgf/m², tendo 

a mesma largura de influência, o que resulta no valor de 116 kgf/m.  
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A fim de se simplificar as contas, adota-se a média das duas situações com carga variável, e 

considera-se a situação de vento e sobrecarga atuando no mesmo sentido, como sendo uma 

situação excepcional, que inviabilizaria o dimensionamento das terças. 

Em todas as análises realizadas, serão considerados os estados limites últimos (ELU) e de 

serviço (ELS). Portanto será determinada a resistência real do sistema, e a deformação da peça 

durante o carregamento. Conforme indica a NBR 14762 (2010), a combinação de cargas para 

o ELU foi de 1,25 vezes o peso próprio e 1,5 vezes a sobrecarga. Já para o ELS, foi considerado 

peso próprio mais sobrecarga (sem coeficientes multiplicativos).  

O aço escolhido para o ensaio foi determinado pela empresa parceira do projeto, que já possui 

como uso corrente o aço tipo ZAR 345, que possui resistência de escoamento 345 MPa (fy) e 

resistência a ruptura à tração de 430 MPa. Será mostrado na análise por programas, que o 

material equivalente utilizado foi o ASTM A572 Gr 50. Já os parafusos utilizados para as 

ligações das peças são do tipo ASTM A325M. Ambas especificações de aço constam na norma 

NBR 14762 (2010). 

Diferentemente das peças contínuas e apoios simples, as ligações com luvas e trespasses 

possuem coeficientes de engastes intermediários entre o apoio perfeito e o engaste perfeito, 

quando suficientemente solicitadas. A Figura 2.1 apresenta o comportamento de engaste 

esperado para luva e trespasse. 

Figura 2.1 – Coeficiente de engaste com luva e trespasse. 
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As demais propriedades do aço foram as mesmas especificadas pelas propriedades mecânicas 

gerais da NBR 14762 (ABNT, 2010), que são: 

� Módulo de elasticidade igual a 205 GPa; 

� Inércia: calculada para cada seção a partir do Teorema dos Eixos Parelelos; 

� Coeficiente de Poisson (ν) igual a 0,3; 

� Módulo de elasticidade transversal (G) igual a 77 GPa; 

� Coeficiente de dilatação térmica (�) igual a 1,2 × 10#$	º&#'.  

Com todas as condições de contorno necessárias para dimensionamento da terça foram 

determinadas terças que suportariam as cargas já citadas com o vão de 15 metros. Este 

dimensionamento foi feito através de planilhas eletrônicas da empresa parceira do projeto. 

2.2 MODELO DE CÁLCULO TEÓRICO 

A partir da teoria das estruturas, uma viga contínua com rigidez à flexão constante ()*, 

vencendo vãos constantes L, sujeita a uma carga distribuída constante Q, dependendo da rigidez 

à flexão nos apoios, o momento fletor nesses apoios pode variar entre zero (relação entre a 

rigidez nos apoios e rigidez ao longo do vão igual a zero) e +,²/12 (relação entre a rigidez nos 

apoios e rigidez ao longo do vão igual a um). Entretanto, numa situação mais abrangente, se a 

relação entre a rigidez nos apoios e rigidez ao longo do vão igual for maior do que um, podemos 

ter o valor do momento fletor nesses apoios maior do que +,²/12, influenciando na distribuição 

dos esforços seccionais,  deslocamentos e rotações em todo o vão, conforme descrito abaixo. 

Seja uma viga contínua de rigidez à flexão ()* constante, com distância , entre apoio, e com 

carga + uniformemente distribuída, conforme a Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Viga contínua com carregamento uniformemente distribuído. 
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Supondo agora uma alteração nas regiões próximas aos apoios da viga com comprimentos �̅, 

de tal forma que , ≫ �̅, cuja rigidez passa a ser ()', como mostra a Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Regiões com mudança de inércia. 

 

Tendo em vista a alteração anterior, admite-se três hipóteses distintas a serem comparadas com 

a viga na condição inicial, cujas funções dos momentos fletores e das linhas elásticas são 

exibidas na Figura 2.4 e na Figura 2.5: 

� Caso 0: ()' = ()* Ligação Rígida; 

� Caso 1A: ()' > ()* Ligação Super-rígida; 

� Caso 1B: 0 < ()' < ()* Ligação Semirrígida; 

� Caso 1C: ()' = 0 Ligação Flexível. 

Considera-se ainda que �̅ é o ponto tal que 3*4�̅5 = 	3*4, − �̅5 = 0 para o Caso 0. Para ambas 

as figuras, as linhas são, respectivamente: 

�   Ligação Super-rígida; 

�   Ligação Rígida;  

�   Ligação Semirrígida;  

�   Ligação Flexível.  

Figura 2.4 – Diagrama de Momento Fletor para os Casos 0, 1A, 1B e 1C. 
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Figura 2.5 – Deformada para os Casos 0, 1A, 1B e 1C.

 

Onde: 

� 7*4�̅5: Deslocamento para o �̅ para o Caso 0; 

� 7'4�̅5:Deslocamento para o �̅ para o Caso 1; 

� θ*4�̅5: Rotação para o ponto �̅ para o Caso 0; 

� θ'4�̅5:Rotação para o ponto �̅ para o Caso 1. 

Uma idealização da área de ligação é proposta por Ghosn e Sinno (1995), em que os pontos de 

inflexão do momento fletor de um sistema contínuo com carregamento uniformemente 

distribuído equivalem aos apoios de uma viga simplesmente apoiada. Logo, a linha elástica para 

−�̅ ≤ � ≤ , − �̅ para o Caso 1 pode ser simplificada esquematicamente, conforme 

representada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Linha elástica simplificada de uma carga distribuída. 

  

Da mesma forma, para o Caso 1 pode-se considerar a seguinte condição para −�̅ ≤ � ≤ , − �̅, 

consoante a Figura 2.7: 

Figura 2.7 – Deformada de um apoio para o Caso 1 simplificado. 

  

A situação anterior pode ser reduzida considerando uma viga engastada em balanço, de 

comprimento �̅, sem perda de precisão, conforme a Figura 2.8. Encontrando-se a equação do 

momento fletor, integra-a para determinar as funções da rotação e da linha elástica para 

condição de carga uniformemente distribuída: 
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Figura 2.8 – Simplificação com uma viga engastada em balanço com carregamento uniformemente distribuído. 

  

()	 ;²7;�² = 3<4�5 = +. 4�̅ − �5²
2 = +. �̅²

2 − +. �̅. � + +. �?
2  (1) 

()	θ@4�5 = A3<4�5	;� 

()	θ@4�5 = +. �̅?. �
2 − +. �̅. �?

2 + +. �B
6 + D'< 

Para � = 0, ()	θ@405 = 0 ∴ D'< = 0. Logo: 

()	θ@4�5 = +. �̅?. �
2 − +. �̅. �?

2 + +. �B
6  (2) 

Para linha elástica, tem-se: 

()	y@4�5 = Aθ@4�5	;� 

()	y@4�5 = +. �̅?. �²
4 − +. �̅. �³

6 + +. �I
24 + D?< 

Para � = 0, ()	7@405 = 0 ∴ D?< = 0. Logo: 

()	y@4�5 = +. �̅?. �²
4 − +. �̅. �³

6 + +. �I
24  (3) 

Admitindo agora a condição da Figura 2.9, uma força J age na viga de comprimento 2. �̅ de tal 

forma que produz um deslocamento no meio do vão de 7'4�̅5, além de produzir uma rotação 

no apoio no valor de θ'K4�̅5. 
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Figura 2.9 – Deformada considerando uma força P atuando na viga. 

 

Pode-se reduzir a situação acima, como mostra a Figura 2.10, para uma viga engastada em 

balanço, de comprimento  �̅, sem perda de precisão.  

Figura 2.10 – Simplificação com uma viga engastada em balanço com carregamento concentrado na 

extremidade. 

  

Encontrando-se a equação do momento fletor, integra-a para determinar a função da rotação 

para condição de carga concentrada na extremidade. 

3K4�5 = J. 4�̅ − �5 = J. �̅ − J. � (4) 

()	θK4�5 = A3K4�5	;� 

()	θL4�5 = J. �̅. � − J. �?
2 + D'K 

Para � = 0, ()	θK405 = 0 ∴ D'K = 0. Logo: 

()	θL4�5 = J. �̅. � − J. �?
2  (5) 

Para linha elástica, tem-se: 

()	yK4�5 = AθK4�5	;� 
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()	yK4�5 = J. �̅. �²
2 − J. �B

6 + D?K 

Para � = 0, ()	7K405 = 0 ∴ D?K = 0. Logo: 

()	yK4�5 = J. �̅. �²
2 − J. �B

6  (6) 

Igualando a Equação (3) com a Equação (6), e atribuindo o valor de � = �̅, encontra-se: 

+. �̅I
8 = J. �̅³

3 ∴ J = 3. +. �̅
8  (7) 

 

Substituindo a Equação (7) em (5), para � = �̅, tem-se: 

θL4�̅5 = 3. +. �̅B
(). 16  (8) 

Pode-se criar uma relação ∆θ entre as rotações nos apoios para a viga na condição de carga 

distribuída e na condição de carga concentrada, como segue abaixo: 

∆θ = θ'K4�̅5θ'4�̅5  (9) 

Atribuindo � = �̅ para Equação (2), e substituindo (2) e (8) na Equação (9), encontra-se: 

∆θ = θ'K4�̅5θ'4�̅5 =
3. +. �̅³16+. �̅³6

= 18
16 = 9

8 

Portanto, determinando a função da linha elástica y'K4�5 experimentalmente, para determinar 

a função da linha elástica y'4�5 teórica no trecho −�̅ ≤ � ≤ , − �̅, deve-se impor a seguinte 

condição de contorno: 

θ'4�̅5 = θ'K4�̅5∆θ = 8. θ'K4�̅59  (10) 

Sendo 3'P o momento fletor devido a alteração na rotação no ponto �̅ de θ*4�̅5 para θ'4�̅5, 
com base na Figura 2.11 podemos admitir que: 

Figura 2.11 – Decomposição do momento fletor para o Caso 1. 
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Para o Caso 1A: 

3'P4�5 = 3'P  

()	θ'P4�5 = A3'P	;� = 3'P. � + D'P 

Para � = Q#?.R̅
?  (meio do vão), ()	θ'P SQ#?.R̅? T = 0 ∴ D'P = −3'P. SQ#?.R̅? T 

 Logo: 

()	θ'U4�5 = 3'P. � − 3'P. V, − 2. �̅
2 W 

Atribuindo � = �̅ e isolando 3'P, encontra-se: 

3'P = (). θ'U4�̅5
S2. �̅ − ,2T

 (11) 

Admitindo que:  

θ'U4�̅5 = 	θ'4�̅5 − θ*4�̅5 (12) 

E conforme a Figura 2.11, temos: 

3'4�5 = 3*4�5 +3'P4�5 (13) 

A função do momento fletor 3*4�5 para o Caso 0 pode ser determinado como a seguir: 

X*4�5 = −A+ ;� = −+. � +	D' 

Para � = Q
? (meio do vão), tem-se: 
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X* V,2W = 0 ∴ D' = +. ,
2  

Logo:  

X*4�5 = −+. � + +. ,
2  (14) 

Integrando a Equação (14) obtem a função do momento fletor: 

3*4�5 = AX* ;� = −+. �?
2 + +. ,. �

2 +	D? 

Para � = 0, 3*405 = − <.QY
'? ∴ D? = − <.QY

'? 	(Teoria das Estruturas) 

Logo:  

3*4�5 = −+. �?
2 + +. ,. �

2 − +. ,?
12  (15) 

Integrando a Equação (15) obtem a função da rotação no apoio: 

θ*4�5 = A3* ;� = −+. �B
6 + +. ,. �?

4 − +. ,?. �
12 +	DB 

Para � = 0, θ*405 = 0 ∴ DB = 0 

Logo:  

θ*4�5 = −+. �B
6 + +. ,. �?

4 − +. ,?. �
12  

Para � = �̅, encontra-se: 

θ*4�̅5 = −+. �̅B
6 + +. ,. �̅?

4 − +. ,². �̅
12  (16) 

Substituindo a Equação (15) em (13) e tomando a Equação (11) e substituindo por (10), (12) e 

(16), encontra-se: 
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3'4�5 = −+. �?
2 + +. ,. �

2 − +. ,?
12 +	 ()

S2. � − ,2T
. Z89 . θ'K4�5 +

+. �B
6 − +. ,. �?

4 + +. ,². �
12 [ (17) 

É possível simplificar a Equação (17) achando a relação entre �̅ e ,. Admitindo que �̅ é um 

ponto de momento fletor nulo para a função da linha elástica no presente caso, tem-se: 

;²y*4�̅5;�² = 0 ∴ 3*4�̅5 = 0 (18) 

Substituindo a Equação (18) na Equação (15), encontra-se os dois pontos onde a função do 

momento 3*405 é nulo, conforme abaixo: 

3*4�5 = −+. �?
2 + +. ,. �

2 − +. ,?
12 = 0 

3*4�̅5 = −�̅? + ,. �̅ − ,?
6 = 0 

�̅ = 0,2113. , (19) 

�̅ = 0,7886. , (20) 

Para os cálculos será utilizada a Equação (19). 

Finalmente, o coeficiente de engastamento ] de vigas contínuas com luva ou trespasse é 

determinado da seguinte forma: 

] = 3'4053*405 (21) 

Onde: 

� ] = 1 Ligação Rígida; 

� ] > 1 Ligação Super-rígida; 

� 0 < ] < 1 Ligação Semirrígida; 

� ] = 0 Ligação Flexível. 
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CAPÍTULO 3                                                                     

ANÁLISE EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Os ensaios das terças Z foram realizados no Laboratórios de Estruturas da Escola de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Goiás. 

Foram ensaiadas 3 peças: uma terça contínua, uma terça com ligação por trespasse e uma terça 

com ligação por luva. O aço utilizado na composição das terças foi o ZAR-345 e o perfil 

adotado foi o Z242#1,95-Z, existente no portfólio de perfis da empresa Isoeste®. A Figura 3.1 

traz as dimensões deste perfil em milímetros. Na ligação por trespasse foi adotado um valor de 

900 mm como distância em que uma peça trespassa a outra e na ligação por luva a peça que faz 

a ligação entre as terças cobre 900 mm de cada peça. 

Figura 3.1 – Perfil utilizado nos ensaios. 

 

 Cada viga, com o comprimento total de 6540 mm, foi posicionada para que ficasse biapoiada 

em suas extremidades e foi aplicada uma força vertical concentrada na sua região central, 

equidistante aos apoios. A distância entre os dois apoios foi de 6340 mm. A Figura 3.2 traz um 

esquema estrutural da situação do ensaio. 
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Figura 3.2 – Esquema estrutural do ensaio.

 

Para evitar a instabilidade global, as peças ensaiadas foram dispostas aos pares, interconectadas 

pelas almas. A Figura 3.3 ilustra esquematicamente esta interconexão. 

Figura 3.3 – Interconexão das terças. 

 

Com o devido posicionamento da peça em seus dois apoios, foram adicionados os aparelhos de 

medição dos parâmetros a serem coletados. São utilizados os transdutores de deslocamento para 

a medição do deslocamento vertical das peças e os extensômetros elétricos (strain gauges) para 

medição das deformações. Cinco transdutores são posicionados na metade do vão longitudinal 

da terça igualmente espaçados entre si, tendo suas pontas superiores fixadas ao perfil metálico 

em sua alma e suas bases apoiadas em perfis metálicos dispostos sobre a laje de reação. Os 

transdutores foram colocados só em metade do vão, não havendo a necessidade de fazer 

medições na extensão total do vão já que há simetria da terça em relação ao local de aplicação 

da força, portanto os deslocamentos à esquerda da aplicação da força serão iguais aos 

deslocamentos à direta, observando longitudinalmente. Já os extensômetros são colados aos 

pares na mesa dos perfis, sendo dispostos de forma perpendicular entre si, de forma a constituir 
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uma Ponte de Wheatstone. Desta maneira, um extensômetro age como resistor passivo enquanto 

o outro age como resistor ativo. Estes medidores são colados com cola específica após o devido 

processo de lixamento e limpeza da superfície da terça, evitando quaisquer interferências na 

leitura por impurezas em contato com os resistores. Foram posicionadas células de carga nos 

apoios da peça para controlar a carga aplicada pelo atuador hidráulico responsável pela 

aplicação da força ilustrada na Figura 3.2. As Figuras 3.4.1 e 3.4.2 trazem o aparato do ensaio 

de forma esquemática pela vista lateral. Como trata-se de um desenho com muitos detalhes, sua 

disposição em uma única página inviabilizaria a devida avaliação das informações apresentadas 

uma vez que a legibilidade da imagem estaria comprometida. Por este motivo, o desenho foi 

disposto em duas páginas. A Figura 3.5 traz a vista frontal deste esquema. Ambos desenhos 

retratam o ensaio da terça contínua, porém a disposição geral do aparato é válida para as 3 

situações de ligações ensaiadas. As particularidades de cada tipo de ligação serão tratadas 

posteriormente. 
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Figura 3.4.1 – Vista lateral esquemática do aparato de ensaio (parte 1/2). 
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Figura 3.4.2 – Vista lateral esquemática do aparato de ensaio (parte 2/2).
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Figura 3.5 – Vista frontal esquemática do aparato do ensaio.

 

As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam, respectivamente, o detalhe da vista lateral das peças com 

ligação por trespasse e por luva. 

Figura 3.6 – Detalhe da vista lateral da ligação por trespasse.
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Figura 3.7 – Detalhe da vista lateral da ligação por luva.

 

A Figura 3.8 mostra uma fotografia da disposição geral dos extensômetros e a Figura 3.9 traz 

uma fotografia do posicionamento de um transdutor para ilustração do que foi apresentado. 

Figura 3.8 – Posicionamento dos extensômetros.
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Figura 3.9 – Posicionamento do transdutor. 

 

Para a peça composta por terças contínuas, os extensômetros foram dispostos apenas na região 

da mesa próxima ao local de aplicação da carga. Na peça composta por terças ligadas por 

trespasse, estes medidores foram colocados na região em que uma peça deixa de trespassar a 

outra. E, por fim, no caso de ligação por luva, os strain gauges foram posicionados na região 

de fim da luva. 

A carga aplicada pelo atuador hidráulico é baseada na resistência das barras que corresponde 

ao início do escoamento da seção efetiva. É aplicada uma carga referente a 10% do valor 

calculado, aguarda-se 1 minuto para estabilização, e posteriormente aplica-se mais 10% do 

valor, até que se chegue, por fim, no valor total, sempre respeitando o intervalo de 1 minuto 

entre cada aplicação.  
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Feito este procedimento em uma das almas da terça, a peça é invertida de modo que, agora, a 

mesa anteriormente comprimida passe a ser tracionada. O procedimento é realizado da mesma 

forma, fazendo-se o reposicionamento dos medidores. A diferença entre esta segunda etapa e a 

primeira etapa é que a aplicação da força não é mais interrompida no momento em que a carga 

se iguala à resistência da peça correspondente ao início do escoamento da seção efetiva, 

devendo ser estendida até o colapso da estrutura para análises. Para cada peça há fotografias 

registrando o andamento dos ensaios e a ruptura das terças. 

O registro de todos os dados obtidos se deu por meio de um sistema de aquisição de dados e 

controle (© HBM - PMX - Sistema de aquisição de dados e controle) e a visualização dos dados 

se deu pelo software Catman (© HBM - Software catman: Mais do que uma simples Aquisição 

de Dados). A Figura 3.10 mostra o PMX©. 

Figura 3.10 – Aquisição de dados e controle com o PMX©.

 

Por fim, a Figura 3.11 apresenta uma fotografia de todo o aparato do ensaio montado, 

considerando uma peça com terças contínuas para ilustração do que foi apresentado. 
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Figura 3.11 – Fotografia do aparato completo do ensaio.

 

3.2 MODELO DE CÁLCULO EXPERIMENTAL 

Através da leitura dos transdutores posicionados nos ensaios foi possível encontrar os 

deslocamentos nos seus pontos. Como a peça utilizada é simétrica, é possível espelhar os 

deslocamentos lidos para outra metade da peça, e então determinar a sua linha elástica. A Figura 

3.12 ilustra o que foi dito. 

Figura 3.12 – Método utilizado para determinação da linha elástica. 
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Onde: 

� J: Carga concentrada aplicada; 

� '̂, ?̂, B̂, Î, $̂: Transdutores de deslocamento; 

� _* = 0; 
� _', _?, _B, _I, _$: Leitura dos transdutores; 

� _a, _b, _c, _d, _'*: Deslocamentos encontrados por simetria; 

� ,?: Distância entre apoios; 

� ,B: Distância entre transdutores (,?/105. 
Utilizando a resolução de sistema por Eliminação de Gauss por Pivoteamento, pode-se 

determinar a função elástica 7'K4�5, cujos pontos da curva são: 40, _*5,	4,B, _'5, 42. ,B, _?5, 
, 43. ,B, _B5, 44. ,B, _I5, 45. ,B, _$5, 46. ,B, _a5, 47. ,B, _b5,	48. ,B, _c5, 49. ,B, _d5, 410. ,B, _'*5. 
Tal resolução tem como facilidade a determinação dos coeficientes da função. Em 

contrapartida, deve-se retirar 6 dos 11 pontos para tornar o sistema possível e determinável. 

Como já foi citado 5 destes pontos são determinados por simetria, sendo, portanto, passíveis de 

desconsideração. O sexto ponto escolhido para desconsideração é o par 44. ,B, _I5, pois possui 

menor variação entre os pontos adjacentes, se comparado aos demais pontos de leitura dos 

transdutores.  

Ruggiero (2016) define um algoritmo para determinar, através de processamento 

computacional, a resolução de sistema por Eliminação de Gauss por Pivoteamento. A Figura 

3.13 indica o algoritmo, o qual foi implementado em planilha eletrônica. 
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 Figura 3.13 – Algoritmo para Eliminação Gaussiana com Pivoteamento. 

 

Fonte: (RUGGIERO, 2016) 

O resultado da aplicação do algoritmo nas condições de contorno do sistema (dimensão do 

sistema igual a 5) é uma função polinomial do quarto grau, conforme Equação (22).  

7'K = f × �I + g × �B + D × �? + ; × �' + h × �* 4225 

Como a Equação (17) é função da inclinação da curva, deve-se derivar a Equação (22) para que 

se tenha uma equação empírica correspondente, e se permita determinar o momento fletor para 

o Caso 1, apresentado no Capítulo 2.  A Equação (23) especifica o resultado final da derivada 

da função. 
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;47'5;� = θ'L4�5 = 4f × �B + 3g × �? + 2D × �' + ; × �* 4235 

A Equação (21) determina que o coeficiente K é função das Equações (17) e (21) quando x é 

igual a zero. Tomando a Equação (17) e considerando x igual a zero, tem-se a Equação (24). 

3'4�5 = −+. ,?
12 −	 ()S,2T

. i89 . θ'K405j (24) 

Utiliza-se a Equação (23) com x igual a zero, permitindo a determinação da Equação (24) em 

função unicamente da variável independente “d”. A Equação (25) representa a simplificação 

matemática final. 

3'405 = −+. ,?
12 −	 ()S,2T

. i89 . ;j (25) 

Deve-se constatar que esta equação também pode ser utilizada para o Caso 0, tendo neste caso 

o 3*4�5 empírico. 

Por fim, o comprimento real do vão (,) é dado pela Equação (20), O módulo de elasticidade 

(() foi estabelecido no Capítulo 2, seção 1, tendo valor igual a 205 Giga Pascal, e a Inércia é 

calculada pelo Teorema dos Eixos Paralelos, que para o caso ensaiado (Figura 3.1), possui valor 

igual a 6,54E-06 m4. Utilizando-se o comprimento do vão como o valor de 2 × �̅, temos que o 

valor de �̅ é igual a 3,170. Utilizando-se a Equação (20) temos que o valor de L é igual a 15 

metros.  

Tem-se, portanto, condições de determinar o coeficiente K teórico, a partir das Equações (25) 

e (18) conforme Equações (26). 
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] = 3'4053*405 =
−+. ,?12 −	 ()S,2T

. k89 . ;l

−+. 0?2 + +. 0. �2 − +. ,?12
= 1 +

	 ()S,2T
. k89 . ;l

+. ,?12
 

(26) 

Pode-se ainda calcular o coeficiente K experimental, substituindo os resultados de 3*405 por 

3'405 na condição de ligação contínua. A Equação (26) apresenta a fórmula final. 

] = 3'4053'm405 =
−+. ,?12 −	 ()S,2T

. k89 . ;l

−+. ,?12 −	 ()S,2T
. k89 . ;′l

= 1 + 	;
;′ 

(27) 

Onde: 

� ; é a variável independente do caso analisado (Casos 1A, 1B ou 1C); 

� ;′ é a variável independente do caso contínuo (Caso 0). 
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CAPÍTULO 4                                                             

RESULTADOS 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O ensaio foi executado, visando a presença da flambagem enquanto se aplicava a carga com 

acréscimos de 20% da carga máxima. Com a determinação visual dos efeitos da flambagem nos 

perfis, fixava-se a carga findando a estabilidade da mesma. Os resultados foram obtidos para 

uma viga contínua, uma viga com trespasse e uma viga com luva, sendo que ambos os lados 

foram ensaiados. 

Um efeito observado entre os ensaios nos dois sentidos das terças é o aumento da resistência 

quando a linha neutra da peça se encontra abaixo do ponto médio do perfil. A causa principal 

desse aumento de resistência é um menor comprimento de flambagem na mesa superior, que 

torna a seção da peça mais resistente a flambagem lateral. Os gráficos abaixo ilustram os 

resultados encontrados, sendo necessária atenção, pois a célula de carga é utilizada em um dos 

4 apoios, ou seja, sua carga está 4 vezes menor do que a realmente aplicada na terça. As Figuras 

4.1 e 4.2 são referentes aos ensaios na peça contínua. 

Figura 4.1 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra acima do ponto médio do perfil). 
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Figura 4.2 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra abaixo do ponto médio do perfil). 

 

A Figura 4.3 mostra a situação da peça contínua ao fim do ensaio. 

Figura 4.3 - Flambagem distorcional da peça contínua com aplicação do carregamento máximo. 

 

As Figuras 4.4 e 4.5 são referentes aos ensaios na peça com trespasse. 
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Figura 4.4 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra abaixo do ponto médio do perfil). 

 

Figura 4.5 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra abaixo do ponto médio do perfil). 

 

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram a situação da peça com trespasse ao fim do ensaio.  
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Figura 4.6 – Flambagem distorcional da peça com trespasse com aplicação do carregamento máximo. 

 

Figura 4.7 – Detalhe da peça com trespasse no fim da região da ligação. 

 

As Figuras 4.8 e 4.9 são referentes aos ensaios na peça com luva. 
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Figura 4.8 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra abaixo do ponto médio do perfil). 

 

Figura 4.9 – Gráficos da Carga x Deslocamento no meio do Vão e o registro temporal desta carga (Peça com 

Linha Neutra abaixo do ponto médio do perfil). 

 

As Figuras 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 mostram a situação da peça com luva ao fim do ensaio.  
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Figura 4.10 – Flambagem distorcional da luva com o máximo carregamento. 

 

Figura 4.11 – Comportamento da luva com os extensômetros quando ao máximo carregamento. 
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Figura 4.12 – Detalhe em perfil do comportamento da peça com luva. 

 

Figura 4.13 – Flambagem local logo após o fim da região da ligação. 

 

A relevância do registro temporal do momento que ocorreram as cargas necessárias para o início 

da flambagem se dá no sentido de determinar os deslocamentos ao longo da terça. O resultado 

final é a deformada da terça no momento de início de flambagem. Os transdutores de 

deslocamento foram identificados de 1 a 5, sendo o transdutor 1 o posicionado no meio do vão 

e o transdutor 5 mais próximo dos apoios. Abaixo constam as Figuras 4.14 e 4.15 referentes 

aos ensaios executados na peça contínua. 
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Figura 4.14 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra abaixo do ponto 

médio do perfil). 
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Figura 4.15 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra acima do ponto 

médio do perfil). 

 

A seguir constam as Figuras 4.16 e 4.17 referentes aos ensaios executados na peça com 

trespasse. 
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Figura 4.16 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra abaixo do ponto 

médio do perfil). 
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Figura 4.17 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra acima do ponto 

médio do perfil). 
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As Figuras 4.18 e 4.19 são referentes aos ensaios executados na peça com luva. Deve-se 

observar que durante este experimento houve uma inversão na ordem dos transdutores. Neste 

ensaio, portanto, o transdutor 5 é o do meio do vão, enquanto que o transdutor 1 é o mais 

próximo do apoio. 

Figura 4.18 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra abaixo do ponto 

médio do perfil). 
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Figura 4.19 – Gráficos do deslocamento registrados nos 5 transdutores (Peça com Linha Neutra acima do ponto 

médio do perfil). 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O Quadro 4.1 e o Quadro 4.2 resumem para as três terças (cada uma nos seus dois sentidos), 

respectivamente, a carga de flambagem e os deslocamentos em cada transdutor. 

Quadro 4.1 – Resumo dos deslocamentos e carga de resistente durante o início da flambagem. 

Tipo de 
Ligação 

Posição da Linha Neutra 
Carga Atuante Durante a 

Fase Elástica (kgf) 
Respectivo Deslocamento (mm) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1182,0 -24,75 

Acima do Ponto Médio da Seção 1351,6 -30,54 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1665,6 -21,69 

Acima do Ponto Médio da Seção 2132,8 -31,56 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1694,8 -34,12 

Acima do Ponto Médio da Seção 1628,4 -34,25 

Quadro 4.2 – Resumo dos Deslocamentos em pontos equidistantes durante a carga de flambagem. 

Tipo de Ligação Posição da Linha Neutra 
Eixo 

Pontos de Instalação dos Transdutores de 
Deslocamento 

X (mm) 3170 2536 1902 1268 634 0 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -6,94 -13,67 -19,61 -22,65 -24,61 

Acima do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -7,41 -15,57 -22,46 -26,73 -30,75 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -7,592 -13,59 -18,73 -21,04 -21,68 

Acima do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -8,731 -18 -23,8 -29,27 -30,93 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -9,621 -19,15 -27,55 -32,52 -34,3 

Acima do Ponto Médio da Seção Y (mm) 0 -8,521 -17,18 -24,75 -28,06 -34,3 

O Quadro 4.2 fornece os dados necessários para se determinar as constantes polinomiais da 

Equação (22). O Quadro 4.3 determina os resultados para as constantes polinomiais, referentes 

às deformadas das terças durante a máxima carga aplicada. 
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Quadro 4.3 – Constantes Polinomiais das Terças, referentes às deformadas das terças. 

Tipo de 
Ligação Linha Neutra 

Constantes Polinomiais da Deformada 

A (x4) B (x3) C (x²) D (x¹) E (x0) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -1,16E-13 3,64E-10 2,04E-06 1,36E-03 -2,46E+01 

Acima do Ponto Médio da Seção -6,30E-14 -4,23E-10 4,74E-06 9,24E-04 -3,08E+01 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -1,08E-13 8,01E-10 1,08E-07 1,90E-03 -2,17E+01 

Acima do Ponto Médio da Seção 1,02E-13 -1,96E-09 1,03E-05 -6,33E-03 -3,09E+01 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -1,74E-13 4,81E-10 3,24E-06 1,26E-03 -3,43E+01 

Acima do Ponto Médio da Seção -1,74E-13 4,81E-10 3,24E-06 1,26E-03 -3,43E+01 

O Quadro 4.3 fornece os dados necessários para se determinar as constantes polinomiais da 

Equação (23). O Quadro 4.4 determina os resultados para as constantes polinomiais, referentes 

às inclinações das terças durante a máxima carga aplicada. 

Quadro 4.4 – Constantes Polinomiais das Terças, referentes às deformadas das terças. 

Tipo de Ligação Linha Neutra 
Constantes Polinomiais da Inclinação 

A' (x³) B' (x²) C' (x¹) D' (x0) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -4,66E-13 1,09E-09 4,07E-06 1,36E-03 

Acima do Ponto Médio da Seção -2,52E-13 -1,27E-09 9,49E-06 9,24E-04 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -4,33E-13 2,40E-09 2,16E-07 1,90E-03 

Acima do Ponto Médio da Seção 4,06E-13 -5,87E-09 2,05E-05 -6,33E-03 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção -6,96E-13 1,44E-09 6,47E-06 1,26E-03 

Acima do Ponto Médio da Seção -6,96E-13 1,44E-09 6,47E-06 1,26E-03 

Para que se tenha resultados mais claros, separa-se a Equação (28) em dois termos, conforme 

Equação (26).  

3'405 = −+. ,?
12 −	 ()S,2T

. i89 . ;j = −o − � (28) 

 

O valor de + pode ser determinado a partir da Equação (7) e o Quadro 4.5 resume os valores 

de o. 
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Quadro 4.5 – Valores de o (Primeira parcela do momento 3'405). 
Tipo de 
Ligação 

Linha Neutra 
Carga Atuante Durante a 

Fase Elástica (kgf) 
L (m) pq (m) 

Primeira Parcela do 
Momento (α) (Nxm) 

Contínua 

Abaixo do Ponto 
Médio da Seção 

1182,0 

15,00 3,171 

1865,53 

Acima do Ponto 
Médio da Seção 

1351,6 2133,21 

Trespasse 

Abaixo do Ponto 
Médio da Seção 

1665,6 2628,79 

Acima do Ponto 
Médio da Seção 

2132,8 3366,16 

Luva 

Abaixo do Ponto 
Médio da Seção 

1694,8 2674,87 

Acima do Ponto 
Médio da Seção 

1628,4 2570,08 

Os valores de � são determinado a partir das propriedades físicas e geométricas da seção (Figura 

3.1), o vão real (,) já definido no experimento e a constante “d” do polinômio que descreve a 

função da inclinação ao longo da terça (Equação 23). O Quadro 4.6 exprime os valores de �. 

Quadro 4.6 - Valores de � (Segunda parcela do momento 3'405). 

Tipo de 
Ligação 

Linha Neutra L (m) 
E x I 

(N x m²) 
D' (x0) 

Segunda Parcela 
do Momento (β) 

(N x m) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 

15,00 1.340.700,00 

1,36E-03 216,78 

Acima do Ponto Médio da Seção 9,24E-04 146,68 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1,90E-03 301,01 

Acima do Ponto Médio da Seção -6,33E-03 -1.005,69 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1,26E-03 200,65 

Acima do Ponto Médio da Seção 1,26E-03 200,65 

Finalmente, determina-se o coeficiente K de engastamento para a situação teórica e para a 

situação experimental, através das Equações (26) e (27) respectivamente. Por questões de 

coerência, os valores de K foram determinados, a partir de situações equivalentes de Linha 

Neutra. Os Quadros 4.7 e 4.8 determinam, respectivamente, os valores de K para a situação 

teórica e para a situação experimental.
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Quadro 4.7 – Coeficiente K para situação teórica. 

Tipo de 
Ligação 

Linha Neutra 
Primeira Parcela do 
Momento (α) (Nxm) 

Segunda Parcela 
do Momento (β) 

K 
(Teórico) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1865,53 216,78 1,116 

Acima do Ponto Médio da Seção 2133,21 146,68 1,069 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 2628,79 301,01 1,409 

Acima do Ponto Médio da Seção 3366,16 -1005,69 1,578 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 2674,87 200,65 1,434 

Acima do Ponto Médio da Seção 2570,08 200,65 1,205 

Quadro 4.8 – Coeficiente K para situação prática. 

Tipo de 
Ligação 

Linha Neutra 
Primeira Parcela do 
Momento (α) (Nxm) 

Segunda Parcela 
do Momento (β) 

K 
(Empírico) 

Contínua 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 1865,53 216,78 1,000 

Acima do Ponto Médio da Seção 2133,21 146,68 1,000 

Trespasse 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 2628,79 301,01 1,407 

Acima do Ponto Médio da Seção 3366,16 -1005,69 1,035 

Luva 
Abaixo do Ponto Médio da Seção 2674,87 200,65 1,381 

Acima do Ponto Médio da Seção 2570,08 200,65 1,215 
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CAPÍTULO 5                                                             

CONCLUSÕES 

De acordo com o Quadro 4.1, pode-se afirmar que a peça com trespasse se mostra mais 

econômica (cerca de 14%) do que a peça com ligação em luva, haja vista que se tem o mesmo 

vão e consumos de aço praticamente iguais entre ambos.  

Como já foi citado, o critério de parada do ensaio foi o início da não linearidade do gráfico 

força - deslocamento. Esta não linearidade se deve ao início da flambagem elástica, causando 

redução da seção efetiva à flexão.  

Pode-se constatar também que o sentido da peça é determinante para se atingir maior eficiência 

estrutural (aproximadamente 12%). O fator determinante desta resistência é a diferença de 

esbeltez (relação entre largura e espessura da seção) entre a mesa maior e a mesa menor. Quando 

a mesa maior é comprimida, tem-se menor resistência à flambagem e, portanto, essa 

configuração resiste menos. Em contrapartida, quando a mesa menor é comprimida, tem-se 

maior resistência à flambagem, resultando em maior momento resistente da seção. 

O coeficiente de engastamento em todas as situações foi maior que 1, tornando as ligações 

super-rígidas. Este comportamento se deve especialmente à presença de duas seções na região 

do apoio, para o caso de luva e trespasse. De uma forma geral, é preferível que se tenha valores 

de K acima de 1, para que se reduzam as cargas nas terças na região central do vão e aumente 

as cargas no apoio, ou seja, nas conexões. A preferência se deve ao menor peso global das 

ligações em relação às terças no sistema estrutural metálico, ou seja, é mais econômico que se 

aumente os esforços seccionais no apoio, para que se alivie os esforços no meio do vão da terça. 

Deve-se constatar que o valor de K teórico para o caso da terça contínua é diferente de 1, pois 

os efeitos da linearidade afetam o momento resistente da seção. 

Os modelos atuais para dimensionamento das terças com luva e trespasse tem restringido as 

possibilidades de solução por parte do engenheiro projetista, pois o dimensionamento é feito 

através de tabelas, onde se tem pouca liberdade na escolha dos parâmetros de cálculo. O 

dimensionamento pelo Método do Coeficiente de Engaste K, visa utilizar um único parâmetro 
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que corrige os diagramas de esforços seccionais e linha elástica, possibilitando análises mais 

precisas e aumentando a aplicabilidade da solução da terça Z com luva e trespasse. 

Este trabalho finda prescrever a metodologia para determinação do coeficiente K, além de 

utilizar exemplo experimental para chegar em valores empíricos e teóricos da constante K. 

Todavia, é necessário realizar mais ensaios para refinar os valores de K para o caso de luva e 

trespasse, variando vão, comprimento das conexões, espessura das chapas das luvas, e seções 

transversais das terças Z, visando sistemas estruturais metálicos mais econômicos. Uma 

sugestão válida é a utilização de interconexões com menor espessura nos ensaios, evitando a 

influência destas peças no comportamento das terças. 

Sugere-se ainda, para estudos futuros, aprofundamento dos modos de flambagem a fim de 

entender com precisão quais flambagens ocorreram em cada ensaio, assim como determinar 

quais as causas da ocorrência de uma flambagem em detrimento da outra, ou mesmo a presença 

de mais um tipo de flambagem. Os principais fatores que se deve analisar são: ligação, rigidez, 

vão da peça e carga aplicada. 
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