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1. Introdução 

WSSComp é um pré/pós-processador gráfico simples para a plataforma 

Windows®, que foi desenvolvido para facilitar a entrada de dados e a análise dos 

resultados obtidos pelo programa SSCompPC (BOULANGER, 1991). Trata-se de um 

programa de domínio público de caráter puramente didático. 

Toda a sua implementação foi realizada durante os trabalhos da dissertação 

intitulada “Análise Paramétrica de Condutos Enterrados Flexíveis e de Grande 

Diâmetro” com o intuito de aprimorar o estudo de diversos modelos de condutos 

flexíveis enterrados. 

Atualmente, nem todos os dados utilizados pelo programa original podem ser 

inseridos pelo pré-processador (Ex: dados de compactação). Porém, foi codificado a 

grande maioria: elementos de solo, elementos de viga, elementos de barra, elementos 

de interface, materiais, vinculações, carregamentos, etc. 

Dentre as principais características do programa, pode-se destacar: facilidade 

na elaboração de geometrias complexas, geração semi-automática da malha de 

elementos finitos e a visualização gráfica dos resultados. 

Os capítulos seguintes visam fornecer as principais diretrizes para a correta 

utilização dos diversos comandos existentes no programa. 

Suas características técnicas (linguagens utilizadas, interface, ...) estão 

descritas no último capítulo e visam fornecer subsídios para posteriores 

complementações e acertos. 



 2

1.1 Ambiente Principal 

O ambiente principal do programa é formado por um menu superior, barras de 

ferramentas, uma janela gráfica onde é exibida a geometria/malha e uma barra de 

status auxiliar inferior. 

 
Janela Principal do Programa 

1.1.1 Menu Superior 

Todo o menu superior foi organizado de maneira lógica e sequencial. Veja a 

seguir a função de cada um dos itens. 

 

Através do menu 
Arquivo, é possível 
manipular os 
arquivos (.WSS) e 
importar o .DAT 
com a formatação 
correta para o 
SSCompPC. 

 

No menu Exibir, 
estão todos os 
comandos 
relativos a 
manipulação da 
janela gráfica. 
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No menu Geometria, 
estão todos os 
comandos de edição 
de pontos, linhas e 
áreas. 

 

No menu Malha, 
estão todos 
comandos 
necessários para 
geração da 
malha de 
elementos finitos.

    

 

Através do Menu 
Calcular é possível 
processar um 
modelo aberto ou 
ler resultados de um 
outro 
processamento já 
realizado. 

 

No menu Dados 
é possível editar 
dados gerais, da 
sequência 
construtiva, dos 
materiais e dos 
carregamentos. 

    

 

Através do menu 
Resultados é 
possível ver os 
resultados obtidos 
organizados em 
tabelas.  

No menu Plotar 
existem 
comandos para 
plotar os 
diagramas na 
janela gráfica. 

    

 

No menu Ajuda 
existem chamadas 
de ajuda (ainda não 
implementado). 

  

1.1.2 Barras de Ferramentas 

Através das barras de ferramentas superiores, o acesso às janelas e aos 

comandos do programa fica muito mais fácil. Veja a seguir a subdivisão de botões. 
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1.1.3 Barra de Status 

A barra de status inferior é subdivida em 4 painéis que possuem as seguintes 

funções demonstradas a seguir: 

 

1.2 Limites e Precisão 

Antes de iniciar qualquer comando, deve-se ajustar os limites do desenho e a 

precisão das coordenadas. A configuração correta destes dados facilitará muito a 

definição da geometria do problema via janela gráfica. Basta entrar no menu Exibir  

Limites / Precisão. 

 

Ajuste 
corretamente 
os limites do 
desenho e a 
precisão das 
coordenadas. 

1.3 Comandos de Janela 

O programa possui poucos comandos de janela, porém os principais: 

• Zoom Limits 

• Zoom Extents 

• Zoom Window 

• Zoom Out 
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1.3.1 Zoom Limits 

Este comando ajusta o desenho na janela gráfica exatamente nos limites 

definidos pelo usuário (ver item 1.2). 

1.3.2 Zoom Extents 

Este comando “encaixa” exatamente o desenho atual na janela gráfica. Ele é 

muito útil para verificar se existe um nó ou elemento solto inserido equivocadamente. 

1.3.3 Zoom Window 

Este comando aproxima o desenho através de uma janela auxiliar fornecida. Ele 

é útil para visualizar detalhes. 

1.3.4 Zoom Out 

Este comando afasta o desenho atual da janela gráfica na proporção de 0,5. 

1.4 Parâmetros de Visualização 

O programa possibilita a escolha das entidades a serem visualizadas na janela 

gráfica. Ex.: pontos, linhas, nós, numerações, condições de contorno, etc. Basta entrar 

no menu Exibir  Parâmetros de Visualização. 

Através da janela 
Parâmetros de 
Visualização, é 
possível selecionar 
as entidades a 
serem visualizadas. 
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2. Entrada de Dados 

Toda entrada de dados é feita em janelas ou diretamente no desenho da janela 
gráfica. 

Basicamente, pode-se definir dois Modos de Entrada: 

• Geometria: Definição de pontos, linhas e áreas que serão utilizados na 

geração da malha de elementos finitos. 

 

• Malha: É a malha propriamente dita. Abrange todos os tipos de 

elementos finitos: solo, viga, barra e interface. 
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Sempre haverá um Modo de Entrada Atual. Para alterá-lo, basta entrar no Menu 

Exibir  Geometria ou Malha ou pela barra de ferramentas. 

OBS.: O separador de casas decimais de qualquer número real entrado no 

programa pode ser tanto a vírgula “,” como o ponto “.”. 

2.1 Geometria 

A geometria inserida no programa abrange pontos, linhas e áreas; e será 

utilizada para geração automática de elementos finitos de solo. 

Basicamente, a maneira sequencial correta para definir uma geometria é: 

Definição dos Pontos  Definição das Linhas  Definição das Áreas  Discretização 

em elementos finitos. 

2.1.1 Pontos 

Um ponto é determinado por uma coordenada XY. Pode ser representado e 

numerado na janela gráfica. É possível adicionar, remover e listar os pontos de uma 

geometria. 

Para adicionar um novo ponto, basta entrar no menu Geometria  Pontos  

Adicionar. A seguinte janela será então aberta: 

Janela para 
adição de um 
ponto. 

Ao clicar sobre a janela gráfica, automaticamente as coordenadas serão 

atualizadas. Note que as coordenadas obedecerão a precisão configurada (ver item 

1.2). No final, é necessário clicar no botão Aplicar para que o nó seja efetivamente 

adicionado. 

Para facilitar a aferição dos pontos inseridos, é possível visualizar uma listagem. 

Basta entrar no menu Geometria  Pontos  Listar. 



 8

Ao lado, a 
listagem de 
pontos com suas 
coordenadas XY. 

2.1.2 Linhas 

Uma vez adicionado os pontos, é possível adicionar, remover e listar as linhas 

de uma geometria. Uma linha é determinada somente por dois pontos. 

Para adicionar uma nova linha, basta entrar no menu Geometria  Linhas  

Adicionar. Depois, clique diretamente nos nós desenhados na janela gráfica para 

definir sua incidência. 

Para facilitar a aferição das linhas inseridas, é possível visualizar uma listagem: 

 

Ao lado, a 
listagem de linhas 
com as suas 
incidências 
(conectividades). 
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2.1.3 Áreas 

Uma vez determinadas as linhas, é possível adicionar, remover e listar áreas de 

uma geometria. Uma área é determinada por quatro linhas mais as divisões. 

Somente é possível definir áreas retangulares. São exatamente nelas onde 

serão gerados os elementos finitos automaticamente. Para definir a quantidade de 

elementos segundo sua largura e altura é necessário entrar com o número de divisões 

em x e y após a seleção das linhas que formarão o seu contorno, através da janela a 

seguir: 

 

Janela para 
definição das 
divisões de uma 
área. 

Veja um exemplo abaixo em que foi definido 3 divisões em x e 4 em y. 

 
Exemplo de geração automática após a definição de divisões na área. 
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2.2 Malha 

A malha inserida no programa abrange nós, elementos de solo, elementos de 

viga, elementos de barra e elementos de interface. 

Para definição de qualquer tipo de elemento é obrigatório definir os seus nós 

anteriormente. 

2.2.1 Nós 

Um nó é definido por uma coordenada XY. Ele pode ser gerado 

automaticamente pela discretização automática de áreas ou inserido diretamente pelo 

usuário. 

A adição manual de um nó é feita de maneira similar a de um ponto. A única 

diferença é que o Modo Malha deve estar ativado ao invés do Modo Geometria. Basta 

entrar no menu Malha  Nós  Adicionar. 

 

Janela para 
adição manual 
de um nó. 

Para facilitar a aferição dos nós inseridos, é possível visualizar uma listagem. 

Basta entrar no menu Malha  Nós  Listar. 

 

Ao lado, a 
listagem de nós 
com as suas 
coordenadas, 
restrições e a 
linha de 
referência. 

Um erro muito comum que pode passar despercebido durante a geração da 

malha é a inclusão de nós sobrepostos que provavelmente resultará em um erro 
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durante o processamento do modelo. Para evitar este tipo de problema existe um 

comando específico para a verificação da existência de nós duplos. Basta entra no 

menu Malha  Nós  Verificar Nós Duplos. Após a execução do comando, se não 

existir nenhum nó duplicado, a seguinte mensagem será mostrada: 

 

Mensagem 
emitida após a 
verificação de Nó 
Duplo. 

2.2.2 Elemento de Solo 

Um elemento de solo é um elemento finito bi-dimensional triangular (3 nós) ou 

quadrilateral (4 nós). Sua definição é feita diretamente por cliques na janela gráfica. 

Basta entrar no menu Malha  Elemento de Solo  Adicionar e a seguinte janela 

aparecerá: 

 

Janela para definição da 
incidência dos nós de um 
elemento de solo. As 
coordenadas são 
atualizadas selecionado-
se diretamente o nó na 
janela gráfica. 

Os elementos de solo também podem ser gerados automaticamente a partir da 

discretização das áreas definidas no Modo Geometria (ver item 2.1.3). 

Para facilitar a aferição dos elementos inseridos, é possível visualizar uma 

listagem. Basta entrar no menu Malha  Elementos de Solo  Listar. 

 

Ao lado, a 
listagem de 
elementos de 
solo e seus 
respectivos 
dados. 
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2.2.3 Elemento de Viga 

Um elemento de viga é um elemento finito linear (2 nós). Sua definição é feita 

diretamente por cliques na janela gráfica. Basta entrar no menu Malha  Elemento de 

Viga  Adicionar e a seguinte janela aparecerá: 

Janela para definição da incidência dos 
nós de um elemento de viga. As 
coordenadas são atualizadas 
selecionado-se diretamente o nó na 
janela gráfica. 

Para facilitar a aferição dos elementos inseridos, é possível visualizar uma 

listagem. Basta entrar no menu Malha  Elementos de Viga  Listar. 

 

Ao lado, a 
listagem de 
elementos de viga 
e seus respectivos 
dados. 

2.2.4 Elemento de Barra 

Um elemento de solo é um elemento finito linear (2 nós) que possui apenas 

uma coordenada local por nó (Elemento de Treliça). Sua definição é feita diretamente 

por cliques na janela gráfica. Basta entrar no menu Malha  Elemento de Barra  

Adicionar e a seguinte janela aparecerá: 

Janela para definição da 
incidência dos nós de um 
elemento de barra. As 
coordenadas são atualizadas 
selecionado-se diretamente o 
nó na janela gráfica. 
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Para facilitar a aferição dos elementos inseridos, é possível visualizar uma 

listagem. Basta entrar no menu Malha  Elementos de Barra  Listar. 

Ao lado, a listagem 
de elementos de 
barra e seus 
respectivos dados. 

2.2.5 Elemento de Interface 

Um elemento de interface é um elemento finito normalmente sem dimensão 

que serve para permitir o deslocamento relativo entre elementos adjacentes. 

 No momento, o comando para Elementos de Interface não está habilitado! 

Janela para 
definição de 
elementos de 
interface. 
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Para facilitar a aferição dos elementos inseridos, é possível visualizar uma 

listagem. Basta entrar no menu Malha  Elementos de Interface  Listar. 

 

Ao lado, a 
listagem de 
elementos de 
interface e seus 
respectivos 
dados. 

2.3 Outros Dados 

Além da geometria da malha, são necessários definir outros dados tais como: 

sequência construtiva, materiais, restrições, carregamentos, ... Os itens a seguir 

descrevem sucintamente cada um deles. 

2.3.1 Dados Gerais 

Os dados gerais, tais como: título, fator de escala, ..., são definidos através dos 

menu Dados  Dados Gerais. 

O Fator de Rigidez Temporária permite a redução temporária da rigidez dos 

elementos de solo durante o lançamento da camada. Pode ser configurado com os 

seguintes valores: 

• 0,00001 : opção para análise de aterro; 

• 1 e 0,5 : indicado para Muro de arrimo. 
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Pela Janela ao lado, 
é possível definir os 
Dados Gerais do 
modelo. 

2.3.2 Sequência Construtiva 

Os dados da sequência construtiva são definidos através dos menu Dados  

Sequência Construtiva. 

 

Pela Janela ao lado, 
é possível definir os 
parâmetros da 
sequência 
construtiva. 
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2.3.3 Materiais 

Após a finalizar a entrada da geometria da malha, é necessário definir os dados 

dos materiais de cada um dos elementos: Solo, Viga, Barra e Interface. 

A aplicação de tais dados nos elementos é feita através de uma seleção na 

janela gráfica. 

2.3.3.1 Solo 

Na janela Propriedades dos Elementos de Solo são definidas para cada material 

de aterro, que podem ser no máximo 20 tipos diferentes, os seguintes parâmetros: 

γ : Peso  específico do material do aterro; 

K, n : fatores adimensionais do módulo de elasticidade obtidos através da 
modelagem hiperbólica; 

Rf : Razão  entre a diferença entre tensões principais última e de ruptura, 
obtidos da modelagem hiperbólica; 

Kb, m : são fatores adimensionais do módulo de variação volumétrica, obtidos 
através da modelagem hiperbólica; 

c : parâmetro coesão do solo; 

φ : ângulo de atrito interno do solo; 

∆φ : redução do ângulo de atrito interno do solo em função do acréscimo de σ3; 

K0 : coeficiente de empuxo, Ko =  1 – sen φ 

Kur : Coeficiente de carregamento e descarregamento, admite-se 1,2 a 3.K; 

*K 1,φ,b : Componente de atrito do coeficiente limite da empuxo de solo para o 
recarregamento; 

*c´b : parâmetro efetivo de coesão modificado, c´b ≅ 0,8.c´ 

*K2 : coeficiente incremental do empuxo para o descarregamento; 

*F : Fração do pico de compactação; 

*K3 : coeficiente incremental do empuxo para o carregamento; 

* Parâmetros do modelo bi-linear de carregamento e descarregamento, o seu 
método de estimativa e limites recomendados estão apresentados no manual do 
SSCOMPPC. 
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Janela para a edição, 
adição, alteração e 
aplicação das 
propriedades  do 
material habilitado aos 
elementos de solo 
selecionados. 

2.3.3.2 Viga 

Na janela Propriedades dos Elementos de Viga são definidas as seguintes 
propriedades dos elementos: 

E : módulo de elasticidade do material do elemento de viga; 

I : momento de Inércia do elemento; 

A : Área transversal do elemento; 

ASH : Área de cisalhamento, 0 ou em branco se as deformação devido ao 
cisalhamento não são consideradas; 

ν : coeficiente de poisson; 

W : peso/m; 

CTOP : Distância do centro de gravidade ao topo do elemento de viga; 

CBTOP : Distância do centro de gravidade a base do elemento de viga. 
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Janela para a edição, 
adição, alteração e 
aplicação das 
propriedades  do 
material habilitado aos 
elementos de viga 
selecionados. 

2.3.3.3 Barra 

Na janela Propriedades dos Elementos de Barra são definidas as seguintes 
propriedades dos elementos: 

E : módulo de elasticidade do material do elemento de barra; 

A : Área transversal do elemento; 

W : peso/m. 

 

Janela para a edição, 
adição, alteração e 
aplicação das 
propriedades  do 
material habilitado aos 
elementos de barra 
selecionados. 

2.3.3.4 Interface 

Na janela Propriedades dos Elementos de Interface são definidas as seguintes 
propriedades dos elementos: 

φ: Ângulo de atrito interno do elemento de interface; 
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c: parâmetro de coesão do elemento de interface; 

∆φ: redução do ângulo de atrito interno do elemento de interface; 

Ks : Constante de mola ao cisalhamento; 

Kn : Constante de mola normal; 

UKs : Constante de mola ao cisalhamento devido ao descarregamento. 

 

Janela para a edição, 
adição, alteração e 
aplicação das 
propriedades  do 
material habilitado aos 
elementos de interface 
selecionados. 

2.3.4 Momentos Resistentes 

Para definir os Momentos Resistentes no Nós dos elementos de viga basta 

entrar no menu Dados  Momentos Resistentes. Os códigos a serem definidos são: 

0: se existir resistência ao momento. 

1: se não existir resistência ao momento. 

Janela para 
definição dos 
momentos 
resistentes dos nós 
de um elemento de 
viga 
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2.3.5 Carregamentos 

Para definir os Carregamentos do modelo basta entrar no menu Dados  

Carregamentos. A janela Carregamentos é subdividida em Cargas Concentradas e 

Cargas Distribuídas. Seleciona-se os nós onde serão aplicadas as cargas, edita-se o 

valor das cargas e aplica-se a carga ao nó. 

Fx : carga horizontal; 

Fy : carga vertical; 

P1 : carregamento distribuído inicial; 

P2 : carregamento distribuído final; 

M : Momento. 

 

Janela para 
definição dos 
carregamentos 
compostos de 
cargas 
concentradas e 
distribuídas. 

2.3.6 Restrições 

Para definir as condições de contorno do modelo, basta entrar no menu Dados 

 Restrições. 
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Janela para seleção 
do tipo de restrição 
de apoio a ser 
aplicada. 

2.3.7 Compactação 

Não é possível definir os parâmetros de compactação necessários pelo pré-

processador. Porém, apresenta-se a seguir os itens até então implementados. 

 No momento, a edição dos dados de compactação ainda não está habilitada! 

2.3.7.1 Dados de Perfil 

 

Janela para 
definição dos perfis 
de compactação. 
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2.3.8 Configuração do Arquivo de Saída 

Para definir as configurações do arquivo de saída (.DAT) gerado durante o 

processamento, basta entrar no menu Dados  Saída de Resultados. 

 

Janela para 
configuração da 
saída de 
resultados. 
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3. Reordenação 

Uma vez definida toda a malha de elementos finitos, será necessário fazer a 

reordenação da numeração dos nós e elementos. Isto deve ser feito devido a uma 

limitação imposta pelo programa original SSCompPC. 

Para fazer a reordenação, primeiramente será necessário definir as Camadas de 

Aterro e a Linha de Referência Final (LR, Superfície Final do Aterro). Esta etapa é feita 

graficamente e deve ser cuidadosamente realizada, pois toda a reordenação se 

baseará nela. Basta entrar no menu Malha  Reordenar. 

Janela que permite a 
reordenação dos elementos 
e nós. Através do botão 
“Definir”, uma nova janela é 
aberta para inserção das 
camadas e da linha de 
referência final. 

 

 

Janela que define as 
Camadas e a Linha de 
Referência Final. 

OBS.: O processamento deve ser feito somente após a reordenação. 
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4. Processamento 

Para processar uma estrutura, basta entrar no menu Processar  Calcular. 

Uma vez iniciado o comando, primeiramente um arquivo .DAT será gerado exatamente 

no formato exigido pelo SSCompPC. Posteriormente, será executado então o programa 

que calculará o modelo. Finalmente, serão lidos os arquivos binários de resultados 

(.DSL e .VIG) gerados durante o processamento (ver item 6). 

Se o arquivo aberto (.WSS) já tiver sido processado uma vez é possível 

somente reler os resultados anteriores, clicando na opção inferior da janela. 

 

Janela que 
possibilita o 
processamento 
do modelo. 
Note que é 
necessário 
definir o 
diretórios de 
onde serão 
relidos os 
arquivos de 
resultados. 

 

 

Janela que é 
exibida durante 
o 
processamento.
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5. Resultados 

Os resultados obtidos pelo processamento podem ser analisados de duas 
maneiras no pós-processador: 

• através de listagens; 

• através de diagramas. 

5.1 Listagens 

Todos os resultados obtidos no processamento são organizados em listagens. 
Para acessá-las, basta entrar no menu Resultados. 

As listagens disponíveis no programa são: 

• Deslocamentos Nodais 
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• Força Normal nos Elementos de Viga 

 

 

• Força Cortante nos Elementos de Viga 

 



 27

• Momento Fletor nos Elementos de Viga 

 

5.2 Diagramas 

Além das listagens, também é possível visualizar os resultados graficamente 
através de diagramas, possibilitando assim uma análise mais ampla e precisa. Para 
acessá-las, basta entrar no menu Plotar. 

Os diagramas disponíveis no programa são: 

• Deslocamentos Nodais 
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• Força Normal nos Elementos de Viga 

 

• Momento Fletor nos Elementos de Viga 

 

Além disso, o programa também faz um pequena animação para demonstrar 
graficamente as deformações. Basta entrar no menu Plotar  Animação. No entanto, é 
importar salientar que esta animação não serve para retratar o que ocorre durante a 
sequência de execução da obra. 
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6. Manipulação de Arquivos 

Os seguintes arquivos são manipulados pelos programas WSSComp e 

SSCompPC: 

• WSS  Arquivo binário gerado pelo programa WSSComp que contém os 

dados de geometria, da malha e dos materiais. Através dos dados deste 

arquivo é possível visualizar a malha na janela gráfica, editar os dados 

interativamente e gerar o .DAT. 

• DAT  Arquivo texto de entrada de dados utilizado no processamento 

feito pelo SSCompPC. É exatamente este arquivo que é gerado 

automaticamente pelo pré-processador. 

• DSL  Arquivo binário que contém os deslocamentos nodais resultantes 

do processamento. É necessário para a geração de listagens e plotagem 

de diagramas feitas pelo pós-processador. 

• VIG  Arquivo binário que contém os esforços nos elementos de viga 

resultantes do processamento. É necessário para a geração de listagens 

e plotagem de diagramas feitas pelo pós-processador. 

• OUT  Arquivo texto gerado pelo SSCompPC que contém todos os 

dados do processamento do modelo, inclusive com os resultados a cada 

iteração. Trata-se do relatório completo. 

Recomenda-se manter estes arquivos sempre no mesmo diretório para evitar 

possíveis incompatibilidades. 



 30

7. Importação do .DAT 

O pré-processador (WSSComp) permite gerar automaticamente o arquivo de 

entrada de dados (.DAT) formatado para o programa o SSCompPC. Para isto basta 

entrar no menu Arquivos  Importar .DAT. 

 
Exemplo de arquivo .DAT importado pelo WSSComp. 
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8. Características Técnicas 

Neste capítulo, são apresentadas algumas características técnicas do programa 

(linguagens utilizadas, interfaces, ...) com o intuito de fornecer subsídios para 

posteriores complementações e acertos. 

Todos arquivos fontes estão disponíveis junto à dissertação “Análise 

Paramétrica de Condutos Enterrados Flexíveis e de Grande Diâmetro”. 

Toda a interface do pré/pós-processador foi desenvolvida em Visual Basic (VB) 

versão 6.0. Nenhum componente especial foi utilizado, e sim somente os componentes 

básicos intrínsecos da linguagem, tais como: caixas de textos, tabelas, ... 

Os arquivos .WSS gravados pelo programa estão em formato binário não-

formatado e armazenam todos os dados referentes à geometria e à malha de 

elementos finitos. Para acessá-lo, será necessário ler uma documentação feita no 

próprio arquivo fonte. 

O programa original SSCOMPPC, implementado em Fortran77, foi um pouco 

alterado para aumentar a sua capacidade, bem como para possibilitar a ligação como o 

pré/pós-processador. 

Todo o “link” entre o VB e o Fortran foi feito através de arquivos binários de 

acesso direto, embora não seja a maneira ideal. Recomenda-se a reorganização dos 

módulos Fortran para geração de uma DLL (Dynamic Link Library). 
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