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RESUMO 

No dimensionamento clássico de estruturas de madeira, as ligações são consideradas 
totalmente rígidas ou totalmente articuladas. No entanto, a contribuição da rigidez das 
ligações no comportamento global dessas estruturas vem sendo amplamente demonstrada por 
diversos autores através de resultados experimentais. A descrição do comportamento de 
ligações com pinos metálicos (pregos, parafusos) para fins de projeto demandam o 
conhecimento do comportamento individual de um pino metálico da ligação. Por este motivo 
a modelagem do comportamento isolado do pino metálico é de grande importância na área de 
estruturas de madeira. Os parâmetros obtidos com tal modelagem são equivalentes aos obtidos 
dos resultados de ensaios de ligação submetidas à tração ou compressão.  Devido à ortotropia 
da madeira, o comportamento mecânico de um pino metálico varia com a direção do esforço 
de cisalhamento em relação às fibras da madeira. Deste modo, para certas aplicações, a 
determinação experimental dos parâmetros das ligações torna-se inviável. Neste trabalho, 
apresentam-se os aspectos teóricos e numéricos envolvidos na modelagem do comportamento 
isolado de pinos metálicos e um procedimento  experimental de ensaios de ligações com o 
propósito de evidenciar a coerência entre os resultados obtidos.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As estruturas de madeira caracterizam-se por arranjos estruturais formados pela junção 

de peças de dimensões limitadas. Certas estruturas de madeira laminada colada, como arcos 
não atirantados, não utilizam ligações a não ser ligações com a fundação. Porém, a maior 
parte das estruturas de madeira são estruturas reticuladas em que as junções são constituídas 
por ligações utilizando normalmente componentes metálicos. A função das ligações é 
transmitir os esforços solicitantes entre as peças.  

No dimensionamento clássico de estruturas de madeira, as ligações são consideradas 
totalmente rígidas ou totalmente articuladas. No entanto, a contribuição da rigidez das 
ligações no comportamento global de estruturas de madeira vem sendo amplamente 
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demonstrada por resultados de investigações experimentais, Pinheiro e Silveira (2005), 
algumas destas aqui descritas.  

A modelagem do comportamento isolado do pino tem como objetivo a determinação 
entre a força aplicada na ligação e o deslocamento relativo entre as peças, denominado por  
deslizamento. 

Experimentalmente, o comportamento isolado de pinos pode ser obtido através de 
ensaios normalizados de ligação. No entanto, como a madeira é um material fibroso com 
comportamento ortotrópico o qual é tratado por autores como Bodig e Jayne (1982), observa-
se que o comportamento de um pino metálico varia de acordo com a direção da força 
transmitida em relação à direção das fibras. Assim, a determinação puramente experimental 
dos parâmetros das ligações torna-se extremamente difícil para a análise estrutural, pois na 
maior parte das estruturas as forças têm diferentes orientações em relação à direção das fibras.  

Em ligações transmissoras de momento fletor e em ligações de estruturas treliçadas, as 
peças ligadas normalmente orientam-se em direções diferentes, e dessa forma, as direções dos 
esforços transmitidos pelos pinos formam diferentes ângulos com a direção das fibras da 
madeira. A influência das direções dos eixos das peças de madeira e dos esforços solicitantes 
na determinação do comportamento isolado do pino foi esclarecida por autores como 
Gesualdo (1987) e Santana e Mascia (2002, 2006), entre outros. 

Dessa forma, é desejável que se desenvolvam métodos para a obtenção do 
comportamento isolado do pino para aplicação em projeto e normalização.  

Neste artigo apresentam-se os aspectos teóricos e numéricos (computacionais) 
envolvidos na modelagem do comportamento isolado de pinos metálicos, feita com base no 
modelo da viga de material elastoplástico em fundação elastoplástica, desenvolvido na década 
de 1970, por exemplo, Foschi (1974), e utilizado até os dias de hoje. Apresentam-se também 
comparações com resultados experimentais de ensaios de ligações.  

 
 

2. FORMULAÇÃO VARIACIONAL E MODELAGEM COM ELEMENTOS FINITOS 
 
O desenvolvimento da formulação será feito com base no modelo de comportamento 

do pino isolado como uma viga de material elastoplástico em fundação elastoplástica, 
originalmente desenvolvido por Foschi (1974) para ligações com pregos entre peças de 
madeira e cobrejunta metálica. Posteriormente o mesmo modelo foi aplicado por Foschi e 
Bonac (1977) para a análise de ligações pregadas entre peças de madeira. O modelo tem tido 
vasta aplicação, pois simplifica o problema tridimensional de tensões e deformações na 
madeira em um problema plano com uma precisão muito satisfatória.  

Ressalta-se que a modelagem segundo este método simplificado é uma entre outras 
possibilidades. Por exemplo, análises de elementos finitos considerando o problema 
tridimensional fornecem a descrição tridimensional do campo de tensões e deformações e 
permitem a determinação do comportamento da ligação de forma mais completa (Patton-
Mallory et al. 1997). A vantagem de um modelo simplificado é a facilidade de uso e a 
adequação para determinadas finalidades como normalização e projeto. Uma aplicação da 
modelagem simplificada do comportamento isolado de pinos no estudo da rigidez de ligações 
resistentes a momento fletor foi realizada por Santana e Mascia (2002,2006). 

Neste trabalho o modelo será aplicado na análise do comportamento do pino isolado 
em ligações pregadas, porém, o mesmo aplica-se para a análise de ligações com pinos 
metálicos em geral.  

Para o desenvolvimento da formulação será utilizado um conjunto de dois sistemas de 
eixos independentes, um para cada peça da ligação de corte simples, como mostrado na 
Figura 1. Uma ligação de corte duplo pode ser modelada como duas de corte simples.  
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O eixo do pino é dividido em dois trechos. Para cada trecho, se fixa um sistema de 
eixos com um dos eixos coincidente com o eixo do pino, e o outro na direção perpendicular 
no plano da ligação. Quando a ligação é submetida a uma solicitação e as peças se deslocam 
uma em relação à outra, o sistema de eixos de cada trecho permanece fixo na posição inicial 
do eixo do pino no mesmo trecho, embora possa mover-se livremente com as peças.  

 
Figura 1- Sistemas de eixos empregados para descrever os deslocamentos do pino e 

posição dos mesmos na situação indeformada (a) e na situação deformada (b). 
 
Este sistema de eixos desenvolvido por Santana (2002) é interessante conceitualmente 

pois permite a definição matemática exata do deslizamento relativo entre as peças como sendo 
a soma dos deslocamentos do pino na seção de corte segundo cada um dos sistemas de eixos. 
Matematicamente, o deslocamento relativo, ou deslizamento, será descrito por:  

 
)0(v)t(v 211 −=∆  (1) 

 
onde v1 e v2 são respectivamente os deslocamentos do pino na direção y1 e y2  considerando-se 
as posições x1=t1 e x2=0.  

A partir desse sistema de eixos, desenvolveu-se a formulação com base na hipótese de 
comportamento do pino como uma viga de material elasto-plástico perfeito (aço) sobre uma 
fundação elastoplástica (madeira).  

Foschi (1974) utilizou uma abordagem fundamentada nos conceitos da energia e o 
método dos elementos finitos para a solução numérica. Neste trabalho, desenvolve-se a 
formulação segundo os mesmos conceitos gerais, desenvolvendo-se a formulação segundo o 
Princípio dos Trabalhos Virtuais. Para a solução foi empregado igualmente o método dos 
elementos finitos, com elementos finitos idênticos aos definidos por esse trabalho.  

Seja então  p(x) a distribuição de forças reativas de compressão da madeira sobre o 
pino na posição x, contida no plano da ligação, e v(x) o deslocamento do eixo do pino na 
direção y na posição x. A força reativa pontual e o deslocamento pontual podem ser 
relacionados através de uma relação que descreve unicamente o comportamento da fundação. 
No caso de fundação elástica, esta relação seria descrita por uma relação linear definida por 
um parâmetro denominado comumente de módulo de fundação. No caso da fundação elasto-
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plástica, deve ser adotada uma função não linear fundamentada em resultados de ensaios. 
Foschi (1974) adotou uma função da forma: 

 
)]P/)x(vkexp(1))[x(vPP()x(p 0010 −−+=  (2) 

    
Os parâmetros da eq. (2) variam com a direção do esforço em relação às fibras da 

madeira no plano perpendicular ao plano da ligação, supondo-se, conforme Santana (2002) 
que aos mesmos seja aplicada a fórmula de Hankinson (Bodig e Jayne 1982). A 
caracterização dos parâmetros de comportamento do pino segundo a forma geral da curva 
adotada, Po, k0 e P1, descrita pela eq. (2), pode ser feita por meio de um ensaio de ligação, 
seguindo normas técnicas, NBR 7190 (1997) conforme mostrado na Figura 2.  

 
 

Figura 2- Esquema do ensaio de ligação e os parâmetros caracterizados segundo a 
forma geral da curva adotada. 

 
O estado de tensão em todos os pontos do volume do prego, segundo o modelo 

adotado, é descrito por apenas uma componente na direção x, dada por σ (x,y), e o estado de 
deformações é igualmente descrito por uma única componente na direção x dada por ε (x,y). 
Estas componentes relacionam-se no regime elástico através de σ (x,y) = Eε(x,y), onde E é o 
módulo de elasticidade do aço, e σ (x,y) = σo para qualquer ε (x,y) no regime plástico.  

Para a formulação do problema, foi aplicado o Princípio dos Trabalhos Virtuais 
(PTV). A força externa é a força aplicada na ligação (F), e o deslocamento externo é descrito 
pelo deslocamento relativo (∆). O campo de deslocamentos internos é constituído pelos 
deslocamentos v(x) e pela distribuição de deformações no aço, e o campo de tensões internas 
é constituído pelas tensões no pino e pela distribuição de tensões no aço. Utilizando-se a 
definição matemática do deslocamento relativo dada pela eq. (1), a equação do PTV fica: 
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e no trecho 1 e no trecho 2 tem-se: 
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O problema possui ainda uma condição de compatibilidade geométrica essencial que 

garante a continuidade da forma deformada do eixo do pino: 
 

0)0(')(' 211 =− vtv  (7) 
 
Neste problema, o domínio real abrange o volume do pino e o volume da madeira 

esmagada pelo pino. Mas com as simplificações desse modelo, o domínio passa a consistir 
apenas o comprimento do eixo do pino e a extensão do deslocamento do pino na fundação.  

Assim, a função v(x) depende apenas da variável x, e o elemento finito é 
unidimensional com dois nós, um elemento usualmente utilizado na análise de vigas e é 
apresentado na Figura 3. Como não são consideradas forças na direção do eixo do pino, os 
únicos deslocamentos usados para descrever o deslocamento dos nós do elemento são o 
deslocamento transversal e o giro, que matematicamente são expressos pelos valores das 
funções v(x) e sua primeira derivada v’(x) nos nós.  

 

 
 

 
Figura 3 - Elemento finito de dois nós utilizado na modelagem de ligação unitária e 

sistema de coordenadas local adotado. 
 

Estes deslocamentos, chamados de graus de liberdade, serão denotados 
respectivamente por ue

1, ue
2, ue

3 e ue
4 (os dois primeiros relacionados ao nó inicial e os dois 

últimos ao nó final). Utilizando-se um sistema de coordenadas local em cada elemento, a 
função v(x) ao longo do elemento é aproximada por uma função v e(ξe) dada por:  
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A segunda derivada da função v(x) no sistema de coordenadas locais ξ pode ser 

aproximada por: 
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onde pe
i são as segundas derivadas das funções ne

i, com i = 1, 2, 3, 4. 
A substituição das eq.(8) e eq.(13) na eq. (3) escrita para cada elemento resulta em: 
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onde ue é um vetor com os deslocamentos ue

1, ue
2, ue

3 e ue
4; ne é um vetor com as funções ne

1, 
ne

2, ne
3 e ne

4, e ne é um vetor com as funções pe
1, pe

2, pe
3 e pe

4.  
Um elemento finito fictício identificado com o índice  m e de comprimento nulo foi 

definido entre o último nó do primeiro trecho do pino e o primeiro nó do segundo segmento 
do pino. Este elemento não contribui no domínio, e tem como finalidade facilitar a 
implementação computacional com uma única numeração para todos os elementos. O 
parâmetro αe é definido como: αe = 1 se e = m e αe = 0 caso contrário. 

Aplicando-se sucessivamente diferentes campos de deslocamentos virtuais 
constituídos por variações em torno do equilíbrio em cada um dos quatro graus de liberdade 
de cada elemento, obtêm-se quatro diferentes versões da equação anterior para cada elemento. 
Obtém-se, assim, para cada elemento um sistema de equações que pode ser representado por: 
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(15) 

onde i é um índice livre que varia de 1 até 4 e αe
i é definido como: αe

i = 1 se e = m e i = 3; αe
i 

= -1 se e = m e i = 1; e αe
i = 0 caso contrário. 

Como os elementos finitos adjacentes compartilham nós, então as equações contendo 
termos referentes aos mesmos graus de liberdade são somadas, e um sistema de equações 
global é obtido. No entanto, o sistema de equações é não linear, Crisfield (1991), e sua 
solução requer um método numérico. Aqui foi usado o método de Newton-Raphson, (Santana 
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2002). A linearização do sistema de equações do elemento finito pode ser feita antes da 
montagem do sistema de equações global. Dessa forma, pela montagem dos sistemas 
linearizados dos elementos, obtém-se um único sistema de equações linearizado global.  

Uma vez que o sistema foi linearizado, pode-se aplicar a condição essencial do 
problema, dada pela eq.(7). Em termos dos deslocamentos dos nós, a mesma equação pode ser 
escrita como u2m - u2m+2 = 0. Neste trabalho a numeração dos nós e dos elementos inicia-se 
em 0, e não em 1, por uma particularidade da linguagem de programação utilizada.  

Finalmente, a partir dos deslocamentos dos nós, obtém-se ∆ de acordo com a eq. (1), 
que em termos dos deslocamentos dos nós pode ser escrita como ∆ = u2(m-1)+2 - u2(m+1). 

O valor de ∆ corresponde à força aplicada F. Para a aquisição de vários pares F-∆, 
implementa-se uma repetição da solução a cada determinado incremento de força aplicado.  

 
 

3. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL  
 
Para a obtenção da solução numérica, foi implementado um programa na linguagem 

C++ desenvolvido por Santana (2002) e denominado LIGUNIT. O programa foi 
implementado segundo o seguinte algoritmo: 

 
1. Entrada e armazenamento dos dados; 
2. Discretização do problema (escolha do número de elementos e cálculo do número de 
 nós; 
3. Escolha da força F e montagem do vetor a (ações aplicadas nos nós ); 
4. Definição de um critério de convergência F(x)< e ; 
5. Iniciar um contador k com valor 0 ; 
6. Construção do vetor uk (inicialmente nulo); 
7. Para cada elemento finito, usar o vetor uk para separar os deslocamentos referentes ao 
 elemento finito corrente; calcular o vetor (fe)k e a matriz tangente (Ke)k  para o 
 elemento finito corrente; e montar o vetor fk e a matriz tangente Kk globais (no caso do 
 método de Newton modificado, utiliza-se a matriz tangente inicial em todas as 
 iterações); 
8. Calcular o vetor gk=a-fk ; 
9. Resolver o sistema Kxk+1=gk (modificar o sistema ao impor a condição de contorno); 
10. Armazenar a resposta em um vetor v(v=uk); 
11. Calcular uk+1=uk+xk+1 ; 
12. Verificar a convergência ; 
13. Se não for atingida, incrementar o contador k e repetir os passos 10 a 15 até que seja   
 atendido o critério de convergência; 
14. Calcular ∆ a partir do vetor resposta v; 
15. Imprimir a resposta (par F-∆); 
16. Repetir o processo desde o passo (5) para outros valores de F, se desejado. 

 
Como exemplo, apresentam-se na Figura 4 os resultados do deslocamento ao longo do 

eixo do pino para metade da ligação L44,utilizando-se o programa  LIGUNIT. A ligação L44 
e os resultados experimentais são apresentados no item 4 deste artigo. 
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(a) Resultado do Programa LIGNUT para Ligação 44 (b) Ensaio da Ligação 44 
 

Figura 4- Comparação entre a forma da deformada do prego (sua metade) obtida com o 
programa LIGNUT e a observada no ensaio. 

 
A Figura 5 confronta os resultados de uma simulação numérica feita por Foschi e 

Bonac (1977) e com resultados obtidos para o mesmo problema pelo programa LIGNUT. Os 
resultados são concordantes nos primeiros valores de força e gradativamente divergem até 
cerca de 10% no valor mais alto de força aplicada.  

Este resultado mostra que nos valores mais altos de força aplicada, os aspectos 
numéricos passam a influenciar muito na solução, devido à não linearidade do comportamento 
e diminuição gradual da derivada da função. Foi observado também que uma mudança no 
número de elementos a partir do número de elementos utilizado não traz uma melhoria 
significativa na aproximação numérica. 
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Figura 5- Confronto do modelo proposto e implementado no LIGNUT com resultados 

obtidos por outros autores. 
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4. COMPARAÇÃO COM RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 
Para a obtenção de resultados experimentais, foram realizados ensaios de ligação de 

acordo com a norma NBR7190 (1997). Os corpos de prova representavam ligações com a 
mesma configuração das ligações resistentes a momento fletor. O comportamento 
experimental do pino isolado foi simulado como sendo idêntico para todos, supondo-se o 
deslocamento igual para todos e a força distribuída igualmente entre todos os pinos, hipótese 
utilizada no estudo de ligações resistentes a momento fletor. A Figura 6 mostra um esquema 
de um dos 6 corpos-de-prova de ligação ensaiados e a Figura 7 o detalhe do corpo-de-prova e 
do ensaio. A madeira utilizada foi Cupiúba (espécie Goupia glabra) com umidade em torno 
de 20% e pregos de aço da marca GERDAU®(2000). 

 

 
                            (a)                                                                (b) 

Figura 6- Geometria dos corpos-de-prova usados nos ensaios de ligação e 
instrumentação. Vistas: lateral (a) e frontal (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7- Corpo-de-prova (a) e  esquema do ensaio da ligação (b).  
 
A Tabela 1 mostra os dados geométricos das ligações e as propriedades dos materiais 

utilizados nas simulações. Os parâmetros referentes às propriedades da madeira foram obtidos 
por Santana (2002) a partir de ensaios de embutimento da madeira segundo a norma 
NBR7190 (1997).   
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A Figura 8 e a Figura 9 mostram os resultados dos ensaios e da simulação numérica 
para 2 corpos-de-prova, denominados CP1 e CP2.  

 
Tabela 1- Dados  geométricos e materiais para duas das ligações analisadas. 

Denominação da ligação L44 L64 
Diâmetro do pino (d) 4,4 mm 6,4 mm 

Espessura das peças externas    (t1) 2,0 cm 2,0cm 
Espessura da peça interna (t2) 50 cm 50 cm 

Módulo de elasticidade do aço  (Es) 210.000 MPa 210.000 MPa 
Resistência ao escoamento do         aço (fy) 600 MPa 600 MPa 

Parâmetro Ko 211,92 kN/cm2 179,58 kN/cm2 
Parâmetro Po 1,31 kN 2,18 kN 
Parâmetro P1 2,94 kN 7,72 kN 
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Figura 8- Confronto dos resultados da simulação numérica com resultados 
experimentais- ligação L44. 

 
Inicialmente, observa-se que os resultados do programa coincidiram com os resultados 

obtidos por Foschi e Bonac (1977) e que estes últimos foram muito próximos de resultados 
experimentais realizados com madeira e compensado de espécies de baixa densidade. Hunt e 
Bryant (1990) também verificaram a conformidade do modelo com resultados experimentais.  

Este modelo não seria válido para espécies tropicais se para estas as hipóteses básicas 
não fossem válidas. Conforme Santana (2002), nada indica que a hipótese de que a madeira se 
comporte da forma descrita seja inválida para espécies tropicais. Entretanto, a forma funcional 
como a força p(x) e o deslocamento v(x) se relacionam pode ser diferente. Observando-se 
ainda que são poucos os estudos nesse sentido para espécies brasileiras. O ajuste das curvas 
do tipo da eq.(2) a resultados de ensaios de embutimento leva a resultados com muita variação 
principalmente nos parâmetros Po e P1, que definem o formato da curva para valores mais 
altos de força aplicada. Os dados mostram que as incertezas dos parâmetros da madeira que 
descrevem seu comportamento podem influenciar a discrepância entre os resultados. 
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Figura 9- Confronto de resultados da simulação numérica com resultados 

experimentais- ligação L64.  
 
Além disso, o ajuste muito apertado entre as peças de madeira no ensaio pode 

provocar atrito entre as mesmas, não considerado no modelo. A técnica de aproximação 
numérica foi a mesma utilizada para valores altos e baixos de força. Ainda assim, os 
resultados mostram que para valores mais baixos de força aplicada, e que correspondem ao 
nível de trabalho da ligação em estruturas, a simulação é capaz de representar com menor 
margem de erro o comportamento da ligação.  

 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Os resultados mostram que o método implementado permite a simulação do 

comportamento da ligação, tendo sido validado por outros autores e mostrado coerência com 
alguns ensaios realizados neste trabalho a níveis baixos de força aplicada. A discrepância 
observada nos resultados de outros ensaios realizados origina-se provavelmente da margem de 
erro envolvida na determinação dos parâmetros da madeira. Os resultados poderiam ser 
melhorados com a melhoria da aquisição dos parâmetros da madeira. Um programa 
experimental mais amplo pode levar à confirmação do modelo para espécies tropicais. Além 
disso, fatores como o atrito entre as peças devem ser controlados nos ensaios.  

O modelo implementado pode ser utilizado para a simulação do comportamento 
isolado de pinos qualquer que seja a direção da força em relação às direções das fibras da 
madeira nas peças ligadas, bastando-se para isso a determinação dos parâmetros que 
descrevem o comportamento da madeira ao embutimento nas direções paralela e 
perpendicular às fibras.  

A modelagem segundo este método analítico simplificado é uma entre outras 
possibilidades. Análises de elementos finitos considerando o problema tridimensional 
fornecem a descrição tridimensional do campo de tensões e deformações e permitem a 
determinação do comportamento da ligação de forma mais completa. Análises dessa natureza 
podem fornecer dados sobre o comportamento de ligações tanto quanto resultados de ensaios. 
A vantagem de um modelo simplificado descrita anteriormente é a facilidade de uso e a 
adequação para determinadas finalidades como prescrições de normas e projeto de estruturas.  
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A aplicação do modelo é imediata para o desenvolvimento de métodos para projeto de 
ligações. Por exemplo, através desse modelo é possível determinar a força que provoca uma 
determinada deformação de embutimento na madeira e o local, e ainda, a força que 
corresponde à plastificação total da seção do pino. Ainda, o modelo permite a determinação 
da rigidez e resistência de ligações com base nos parâmetros da madeira e do aço.  
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