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Resumo 

 

Este trabalho apresenta estudos numéricos, experimentais e teóricos do comportamento 

de uma treliça tubular plana em que o sistema de ligação utiliza chapas de ligação 

soldadas aos banzos, na qual as diagonais possuem extremidades achatadas. Propõe-se 

um achatamento diferenciado que é caracterizado por uma geometria não plana, com a 

criação de enrijecedores nos bordos laterais das extremidades achatadas, chamado no 

presente trabalho de achatamento enrijecido. A análise numérica via elementos finitos 

foi desenvolvida em duas etapas por meio do software ANSYS. Inicialmente foi 

realizado um estudo numérico do nó de ligação, que direcionou a modelagem da treliça 

plana, definindo-se assim a geometria do protótipo experimental. O programa 

experimental foi composto pelos ensaios de duas treliças planas idênticas. Os dois 

ensaios indicaram a falha estrutural por flambagem das diagonais comprimidas mais 

solicitadas. Obteve-se boa correlação entre os resultados numéricos e experimentais, 

comprovando a eficiência do modelo numérico para representar o comportamento real 

da treliça. Os resultados numéricos e experimentais foram então comparados a 

resultados teóricos, considerando-se a análise do efeito da excentricidade da carga de 

compressão axial aplicada na diagonal com extremidades achatadas enrijecidas. A boa 

correlação entre os resultados obtidos possibilitou uma adequação na formulação 

existente para o dimensionamento de barras comprimidas, observando-se uma redução 

de 60% na resistência à compressão da diagonal com extremidades achatadas 

enrijecidas estudada. Apesar da redução da capacidade resistente observada, deve-se 

tirar partido das vantagens oferecidas pelo sistema de ligação que envolve diagonais 

tubulares com o achatamento enrijecido proposto, como a redução de custos com 

fabricação e transporte e montagem prática e rápida. 
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Abstract 

 

This work presents a numerical, experimental and theoretical studies of the behavior of 

a flattened tubular truss in which the connection system uses the connecting plates 

welded to the chord, in which diagonals have stamped ends. It is proposed a 

differentiated stamping which is characterized by a non-planar geometry, with the 

creation of stiffeners on the side edges of the stamped ends, called in this work stamped 

stiff. The numerical analysis was developed in two stages using the ANSYS software 

through finite element. Initially a numerical study of the connection was carried out, 

which directed the modeling of the flat truss, that defined the geometry of the 

experimental prototype. The experimental program was composed by testing of two 

identical flat trusses. Both tests have indicated structural failure by buckling of the most 

requested compressed diagonals. A good correlation was obtained between the 

numerical and experimental results, proving the efficiency of the numerical model to 

represent the actual behavior of the truss. The numerical and experimental results were 

then compared to theoretical results, considering the analysis of the effect of the 

eccentricity axial compression load applied on the diagonal with stamped stiff ends. The 

good correlation between the results allowed an adjustment in the existing formulation 

for the design of compressed bars, observing a reduction of 60% in the diagonal 

compressive strength. In spite of observed compressive strength reduction, it should be 

take advantage of the benefits offered by the connection system that involves tubular 

diagonal with the stamped stiff proposed, such as the reduction of manufacturing and 

transportation costs and practical and quick assembly. 
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Capítulo 1 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A estrutura metálica é utilizada em um vasto segmento da construção civil, sendo 

aplicada em pontes, passarelas e viadutos; edifícios residenciais, comerciais e 

industriais; aeroportos e hangares; ginásios e estádios; galpões industriais; coberturas, 

entre outros. 

O crescente uso do aço na construção civil justifica-se pelas vantagens oferecidas, como 

menor tempo de execução de obra aliado à precisão e uniformidade das dimensões dos 

elementos estruturais, praticidade de transporte, manuseio e eficiência de montagem. 

Para obras existentes, o aço oferece opção de desmontagem, ampliação, bem como 

facilidade de utilização como reforço estrutural. A possibilidade do reaproveitamento de 

material e a diminuição do peso próprio da estrutura imprimem viabilidade em termos 

de economia.  

O mercado industrial dispõe de uma grande variedade de perfis metálicos estruturais 

fabricados com dimensões padronizadas, onde o profissional escolhe, por exemplo, a 

forma da seção transversal do perfil estrutural que mais se adequa às suas necessidades. 

O perfil tubular apresenta excelente capacidade de resistência aos esforços de tração e 
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compressão, torção e efeitos combinados. Além destas vantagens, é aplicado em 

estruturas mistas preenchido ou revestido por concreto, proporcionando maior 

resistência e proteção contra o fogo e corrosão.  

Os perfis abertos laminados e soldados e as cantoneiras constituem a maior parte das 

estruturas em aço no Brasil, pois apresentam preço de mercado inferior aos perfis 

tubulares, e os sistemas de ligações são mais simples e econômicos se comparados com 

as ligações feitas com perfis tubulares. Apesar dessa desvantagem, percebe-se o 

crescimento no uso do perfil tubular no Brasil, além da realização de pesquisas sobre 

novos sistemas de ligações, muitas vezes apoiadas por empresas produtoras de tubos 

estruturais, que dispõem de muitas opções de diâmetros e espessuras de perfis tubulares. 

Dentre os diversos tipos de sistemas estruturais, as treliças têm aplicação diversificada, 

sendo utilizadas em residências, em conjunto com lajes de concreto, em pontes e torres 

de transmissão, e também como estrutura de cobertura para grandes áreas destacando-se 

os segmentos de pavilhões de exposição, centros de convenções, terminais 

aeroportuários e rodoviários, ginásios, shopping centers, hipermercados, indústrias e 

hangares. 

Os sistemas de cobertura treliçados tubulares traduzem aspecto de arrojo e 

modernidade, possibilitam o vencimento de grandes vãos com peso próprio reduzido, 

apresentam um bom desempenho estrutural aliado à soluções econômicas com rapidez 

de execução e montagem. A Figura 1.1 e a Figura 1.2 apresentam coberturas compostas 

por estes sistemas.  

Com relação às diferenças existentes entre os vários sistemas espaciais metálicos, 

podem ser destacados os diferentes tipos de nós de ligação utilizados, a variação no tipo 

de barras e diferentes geometrias do arranjo dos elementos em planta ou elevação.  
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(a)                                                        (b) 

Figura 1.1 - (a) Treliças planas constituídas de perfis tubulares; (b) Treliças multiplanares 
constituídas de perfis tubulares.  

(Requena, et al., 2010) 

 

      

(a)                                                          (b) 

 

 (c) 

Figura 1.2 - Estruturas tubulares: (a) Cobertura em tubos de aço: Estádio da Luz; (b) Parque 
Aquático Maria Lenk; (c) Treliça espacial: Aeroporto de Hamburgo, Alemanha. 

(Imagination & Inspiração, Coletânea de Estruturas Tubulares, 2008) 
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No Brasil, são comuns modos construtivos de nós de ligações caracterizados pela união 

de elementos tubulares com extremidades achatadas. Esta solução é mais simples e 

econômica, mas apresenta desvantagens, como as excentricidades e a variação do 

momento de inércia nas extremidades das barras.  

De maneira geral, este fato não tem sido considerado no projeto. As hipóteses 

usualmente adotadas nos modelos matemáticos utilizados para o cálculo dos esforços 

internos em estruturas espaciais não condizem com a realidade da estrutura, o que pode 

comprometer a segurança na determinação da capacidade resistente dos seus elementos. 

A incoerência entre modelos de cálculo admitidos e o comportamento real das 

estruturas pode causar acidentes, ocasionando colapso parcial ou total do sistema 

estrutural. Em alguns casos, pode-se afirmar que os problemas de instabilidade são 

decorrentes dos sistemas de ligações adotados.  

Dentre alguns acidentes que aconteceram no Brasil envolvendo estruturas espaciais 

considerando as barras com extremidades achatadas, pode-se citar o colapso total das 

coberturas do Centro de Convenções de Manaus (Figura 1.3) e do Ginásio Poliesportivo 

Nilson Nelson em Brasília, e também o colapso parcial das coberturas do parque 

aquático na cidade de São Paulo e do Aeroporto Internacional de Belém (Figura 1.4), 

este último ainda na fase de montagem. 

 

     

Figura 1.3 - Colapso da cobertura do Centro de Convenções de Manaus. 

(Freitas, 2008) 
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Figura 1.4 - Colapso da cobertura do Aeroporto Internacional de Belém. 

(Freitas, 2008) 

 

É reconhecida a necessidade do desenvolvimento de sistemas de ligações que aliem 

baixo custo, eficiência estrutural, segurança e facilidade de montagem. O estudo e a 

caracterização do comportamento das conexões permitem a determinação de limites e 

critérios de utilização além de soluções para melhorar as tipologias de ligações 

correntes. 

Diversos tipos de sistemas de ligação foram desenvolvidos e utilizados em estruturas 

treliçadas. Dentre eles estão os nós de ligação patenteados, que foram avaliados e 

caracterizados experimentalmente em vários países, apresentando de maneira geral um 

alto custo em comparação a outros sistemas de ligação projetados por experiência do 

projetista, sem estudos que comprovem seus desempenhos. A Tabela 1.1 apresenta uma 

série de sistemas de ligações disponíveis no mercado mundial. 

A maior parte dos sistemas de nós patenteados tem sua aplicação em estruturas 

formadas por elementos de seção tubular. Muitos são formados por nós esféricos que 

permitem produção padronizada e possibilitam uma aproximação dos modelos teóricos 

e físicos.  
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Tabela 1.1 - Sistemas de ligações disponíveis no mercado mundial. 

 
 

 

 

Sistema de nó OKTAPLATE - Alemanha 
(Makowski Z. S, 1968) 

Sistema de ligação MERO - Alemanha                            
(El-Sheikn, A., 1996) 

 
 

 
 

.Sistema de ligação TRIODETIC - Canadá  

(Makowski Z. S., 1981) 

Sistema de ligação UNISTRUT - USA  

(Makowski Z. S., 1981) 

 
 

 

Sistema de ligação NODUS - Inglaterra  

(El-Sheikn, A., 1996) 

Sistema de nó VESTRUT - Itália  

(Landolfo R. et al., 1993) 

  
Sistema de nó CUBOTTO - Itália  

(Landolfo R., et al., 1993) 
Sistema de ligação ORONA SYSTEM – Espanha 

(Catálogo Orona, 1998) 
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Tabela 1.1 - Sistemas de ligações disponíveis no mercado mundial (continuação) 

  

Sistema de ligação ORTZ SYSTEM – Inglaterra  
Sistema de ligação PALC – Espanha  

(Catálogo Aristrain, 1998) 

  
Sistema de ligação Italiano  

(Souza, 2003) 

Sistema de ligação ECO - Itália  

(Souza, 2003) 

  
Sistema de ligação OCTATUBE - Holanda 

 (Gerrits, 1984) 

Sistema de ligação RAIJOINT - Holanda  

(Gerrits, 1984) 

  
Sistema de ligação WACO - Itália 

(Martino, 1992) 

Sistema de ligação Australiano 

(Cood, 1984) 
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Tabela 1.1 - Sistemas de ligações disponíveis no mercado mundial (continuação) 

 

 

Sistema de ligação CATRUS - Inglaterra 

(El-Sheikn, A., 1996) 

Sistema OMNI-HUB 

(http://www.novumstructures.com) 

  

Sistema de ligação BEMO-VARITEC - Brasil 

(http://www.bemo.com.br) 
Sistema de ligação AXIS - Brasil 

 

 
Sistema de ligação ALUAÇO SPACE - Brasil 

(www.aluaco.com.br) 

Sistema de ligação GRIAGAN - Itália 

(Gandolfi, 1991) 

 

O nó MERO é um dos mais populares sistemas de ligações. Foi desenvolvido pelo Dr. 

Ing. Max. Mengeringhausen em 1942. Foi um dos primeiros sistemas estruturais 

espaciais com fabricação industrial, atingindo o mercado mundial, inclusive o brasileiro. 
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Esse sistema serviu de referência para uma grande variedade de sistemas de ligação em 

estruturas espaciais que utilizam nós esféricos. Uma das desvantagens desse tipo de 

ligação é o alto custo de fabricação. Os sistemas desenvolvidos na Itália VESTRUT e 

CUBOTTO e também os sistemas ORONA SYSTEM, ORTZ SYSTEM e PALC 

apresentam um conceito semelhante ao nó MERO. 

São comuns sistemas de ligações formados pela associação de chapas planas, parafusos 

e barras, onde em alguns casos é necessário o achatamento das extremidades das barras. 

Os sistemas de ligação holandeses OCTATUBE e RAI JOINT, bem como ECO e 

Italiano representam essa tipologia. Os sistemas GRIAGAN e WACO apresentam 

geometria semelhante ao nó típico comumente utilizado no Brasil. Essas concepções 

apresentam uma alternativa tanto do ponto de vista econômico quanto construtivo se 

comparadas aos nós esféricos. O sistema Australiano apresenta uma ligação formada 

pela superposição de barras com extremidades achatadas. 

O nó TRIODETIC trata-se de um cilindro com fendas hachuradas onde as barras com 

extremidades achatadas são encaixadas. O UNISTRUT utiliza barras de seção U ligadas 

por meio de chapas. O nó NODUS é formado por duas calotas utilizadas para receber 

barras com seções retangulares ou circulares que são parafusadas no nó. A geometria 

desses sistemas não seguem a linha dos nós esféricos.  

O nó OKTAPLATTE é formado por uma esfera de aço oca onde as barras de seção 

circular são ligadas por solda. O sistema Catrus utiliza barras com seção retangular no 

banzo superior, barras chatas no banzo inferior e diagonais com extremidades 

achatadas, onde todos os elementos são unidos por um único parafuso. Vale ressaltar 

que os sistemas BEMO-VARITEC, AXIS e ALUAÇO SPACE são exemplos de nós 

patenteados utilizados no Brasil.  

Souza (2003) apresenta as tipologias de ligações usualmente empregadas no Brasil, 

identificadas em sua tese como ligação com nó típico, ligação com nó típico e chapa 

complementar, ligação com nó de aço e ligação do nó de aço com ponteira. A Figura 1.5 

apresenta um modelo do nó típico, onde as extremidades achatadas de oito barras são 



10 

 

sobrepostas e unidas por um único parafuso. Esse tipo de ligação apresenta facilidade de 

fabricação e montagem, sendo comumente utilizado. 

 

         
Figura 1.5 - Nó típico.  

(http://www.spcom.eng.br) 

 

Estudos realizados mostraram que o nó típico é o que merece mais atenção quanto ao 

seu desempenho dentre as ligações utilizadas no Brasil. Essa tipologia de ligação  

apresenta-se como principal ponto de fragilização na estrutura podendo ocasionar o 

colapso nas estruturas espaciais. Recomenda-se cautela no projetos, pois os modelos de 

cálculo são baseados na capacidade das barras e não do nó. 

As excentricidades e a diminuição do momento de inércia devido ao achatamento das 

extremidades das barras aumentam as deformações e alteram a rigidez do nó e a 

capacidade resistente das barras. Além disso, o escorregamento relativo entre as barras 

que formam o nó produz aumento significativo nos deslocamentos verticais da estrutura 

e devem ser considerados no projeto. 

O nó típico com chapa complementar apresentado Figura 1.6 é semelhante ao nó típico, 

onde são utilizadas chapas complementares para conectar as barras do banzo. Essa 

solução é empregada quando ocorrem esforços elevados no banzo tornando-se 

necessário um maior número de parafusos com a finalidade de se aumentar a capacidade 

resistente da ligação. Deve-se observar que nesse sistema de ligação a chapa 
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complementar pode apresentar flambagem ou flexão fora do seu plano ocasionando a 

instabilidade do nó e comprometimento da estrutura. 

 

Figura 1.6 - Nó típico com chapa complementar.  

(Souza, 2003) 

 

A Figura 1.7 apresenta o nó de aço onde as barras são ligadas a um nó fabricado com 

chapas de aço. Essa tipologia não apresenta excentricidades e as chapas utilizadas na 

conexão devem ser dimensionadas para oferecer resistência ao nó compatível com as 

resistências das barras. A variação do momento de inércia nas extremidades das barras 

influencia a capacidade resistente do nó. 

  

Figura 1.7 - Nó de aço.  

(http://www.spcom.eng.br) 

 

O nó com ponteira é formado por duas chapas paralelas soldadas em um rasgo ou na 

extremidade do tubo e conectadas a chapas de apoio por meio de parafusos, Figura 1.8. 

Esta tipologia de nó não apresenta excentricidades nas ligações. No entanto, as chapas 

de extremidades apresentam baixa rigidez perpendicular a seu plano e há concentração 

de tensões no corte da barra, onde é soldada a chapa de ponteira. 
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Figura 1.8 - Nó com chapa de ponteira. (a) Arquivo pessoal; (b) UNICAMP. 

 

1.2  Revisão bibliográfica  

 

Um grande número de pesquisas em treliças são encontradas nas literaturas nacional e 

internacional, mas poucas possuem relação direta com os objetivos desta tese. Assim, na 

revisão bibliográfica, optou-se por apresentar alguns estudos sobre treliças e enfatizar as 

principais pesquisas que envolvem perfis tubulares com extremidades achatadas, que 

são inerentes à construção metálica brasileira. Serão descritos estudos que enfocam 

barras isoladas com extremidades achatadas e que tratam de estruturas constituídas por 

barras de extremidades achatadas. 

 

1.2.1  Estudos em treliças metálicas espaciais 

 

Uma grande quantidade de pesquisas foram realizadas sobre diversos aspectos do 

comportamento, projeto e construção de treliças espaciais.  

O primeiro simpósio sobre estruturas espaciais na Universidade de Surrey (International 

Conference on Space Structures) foi organizado por um importante pesquisador sobre 
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Estruturas Espaciais, o professor Z. S. Makowski, que entre a década de 50 e o início 

dos anos 90 publicou diversos trabalhos sobre estruturas espaciais.  

Maleci (1994), Ballerini (1995), Posocco (1997) realizaram pesquisas que apresentam 

diretrizes básicas para projetos de treliças espaciais, vantagens do seu uso e divulgação 

de novas tecnologias construtivas. 

A análise de treliças espaciais por meio de elementos finitos, considerando-se alguns 

parâmetros como não linearidade física e geométrica, excentricidades nas ligações e 

imperfeições iniciais, foi estudada por alguns pesquisadores que desenvolveram 

modelos e técnicas de análises para esse fim, como Smith (1984),  Yang & Yang (1997) 

e Liew (1997). Madi (1984) apresentou uma avaliação sobre modelos constitutivos de 

materiais utilizados nesse tipo de análise. 

Marsh (2000) realizou uma pesquisa que considera a possibilidade do uso de barras 

tubulares com extremidades achatadas em treliças espaciais, mas com ressalvas. Trata 

do projeto, análise e dimensionamento com visões práticas adquiridas pela experiência. 

O projeto da cobertura do Centro de Convenções de Anhembi em São Paulo, Brasil, é 

de sua autoria. 

Hanaor, et. al. (2000) avaliaram a influência da rigidez da ligação sobre a flambagem 

elástica de barras comprimidas de treliças espaciais. O procedimento analítico indica a 

importância de estudos sobre o real comportamento dos elementos comprimidos em 

decorrência da instabilidade da ligação, sendo que para algumas tipologias de nós, o 

coeficiente de flambagem das barras pode superar 1,3.  

Com relação aos estudos que envolvem análises experimentais em treliças espaciais 

para a avaliação do comportamento e análise dos modos de colapso, algumas pesquisas 

realizaram ensaios em modelos reduzidos, como apresentado em 

Schmidt & Morgan (1982) e Collins (1984). No entanto, para a avaliação de sistemas de 

ligações, na maioria dos casos os ensaios experimentais são realizados em escala real, 

como os descritos nos trabalhos desenvolvidos por El-Sheikh (1996) e 

Landolfo, et. al. (1993). 
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A influência global das imperfeições no comportamento das estruturas espaciais foi 

discutida por Schmidt, et. al. (1976) e por Sadic & Abatan (1993). Na prática, as barras 

estruturais sempre tem alguma imperfeição geométrica inicial, excentricidades das 

extremidades, e seus sistemas de conexão têm alguma flexibilidade. Estes fatores 

podem influenciar significativamente o comportamento da treliça espacial. Em geral, as 

imperfeições nas estruturas podem apresentar efeitos expressivos chegando a 

comprometer a segurança estrutural.  

 

1.2.2 Estudos em barras isoladas com extremidades achatadas 

 

Neste item serão descritas algumas pesquisas que têm como foco o estudo em barras 

isoladas com extremidades achatadas. 

O colapso total da cobertura do Centro de Convenções de Manaus, composta por barras 

de extremidades achatadas e chapas de ponteira, objetivou o estudo realizado por 

Gonçalves et al. (1996). Foram realizados ensaios de compressão em barras isoladas 

retiradas da estrutura após o colapso. Constatou-se que para as barras com extremidades 

achatadas os valores experimentais não ficaram próximos ao teóricos, salientando-se 

que modelos matemáticos utilizados para o cálculo dos esforços internos em estruturas 

espaciais não condizem com a realidade, o que pode comprometer a segurança na 

determinação da capacidade resistente dos seus elementos. 

Complementando-se o estudo, Gonçalves e Ribeiro (1996) realizaram simulações 

numéricas das barras e obtiveram uma boa correlação entre os resultados experimentais 

e numéricos. Fakury et al. (1999) apresentou uma análise sobre as causas do colapso da 

cobertura do de Convenções de Manaus. 

Magalhães (1996) apresentou um estudo do projeto e construção de treliças espaciais. 

Realizou uma análise teórico-experimental em barras de aço e alumínio axialmente 

comprimidas com inércia variável ao longo do seu comprimento. Ficou comprovado 
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uma redução na capacidade resistente à compressão das barras em função do 

achatamento ou da utilização de chapas de ponteira. Observou-se a importância de 

estudos não somente de barras isoladas, mas também em protótipos de treliças 

espaciais, para que o comportamento global da estrutura seja avaliado. 

Malite et al. (1997) ensaiaram barras isoladas comprimidas com extremidades 

achatadas. Este estudo foi solicitado pela empresa Alusud com a finalidade de analisar o 

comportamento estrutural de elementos tubulares com diferentes formas de achatamento 

das extremidades, Figura 1.9. 

 

 
Figura 1.9 - Modelos de achatamento ensaiados e aparelho de apoio. 

(Malite, et al., 1997) 
 

O gráfico da Figura 1.10 mostra um comparativo entre os três tipos de achatamento 

estudados, com barras de mesmas dimensões e inércia constante ao longo do 

comprimento. Pode-se observar que os três tipos de achatamento apresentam menores 

resistências à compressão em comparação com barras de seção constante, sendo que as 

configurações tradicional e nova, apresentam um significativo ganho de resistência em 

relação ao achatamento reto.Vale salientar uma grande dispersão nos resultados para 

baixos índices de esbeltez. Essa diferença praticamente desaparece quando se aumenta o 

índice de esbeltez. 
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Figura 1.10 - Resultados comparativos entre estampagens (reta, tradicional e nova).  

(Malite, et al., 1997) 

 

Souza (1998) realizou um estudo sobre a influência da variação do momento de inércia 

ao longo de barras tubulares devido ao achatamento, na resistência do elemento 

submetido à compressão. Os modelos de achatamento estudados na Escola de 

Engenharia de São Carlos estão apresentados na Figura 1.11. Observou-se uma grande 

variabilidade nos resultados, com resultados experimentais divergindo de resultados 

teóricos. 

 

 

Figura 1.11 - Modelos de estampagem estudados.  

(Souza, 1998) 

 

Observou-se que a redução na força normal resistente teórica quando se considera a 

variação de seção nas extremidades das barras comprimidas pode superar 50%, sendo 
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mais significativas para barras com valores de esbeltez inferior a 70. Para barras com 

esbeltez superior a 80 essa redução não ultrapassa 10%. 

Ressalta-se que a análise com barras ensaiadas isoladamente comprovam a influência do 

achatamento da extremidade da barra na resistência do elemento. No entanto, estes 

ensaios de elementos isolados não representam o comportamento das barras inseridas 

nas estruturas, pois o sistema de ligação composto por barras com extremidades 

achatadas exerce influência no comportamento da estrutura,que em alguns casos leva a 

um mecanismo de colapso progressivo e à ruína da estrutura. 

 

1.2.3 Estudos em estruturas constituídas por barras de extremidades achatadas 

 

A seguir tem-se estudos onde pode-se verificar a influência do achatamento das 

extremidades das barras no comportamento global do sistema estrutural, com a 

realização de ensaios experimentais em módulos de estruturas. 

Batista & Batista (1997) investigaram a treliça espacial de um ginásio de esportes, onde 

foram utilizados nós com chapa de ponteira. Foram realizados ensaios experimentais em 

módulos da estrutura para determinação dos mecanismos de colapso dos nós, Figura 

1.12. 

    

 (a)         (b) 

Figura 1.12 - (a) Protótipo da estrutura espacial estudada. (b) Ligação típica e nó de aplicação da 
carga. 

(Batista et al., 1997) 
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Observou-se o colapso local da ligação com a formação de charneiras plásticas nas 

chapas de ligação e nas chapas que compõem o nó, fenômeno ocorrido devido à flexão 

perpendicular ao plano das chapas. Frente aos resultados, foram propostos reforços 

desse sistema de ligação enrijecendo-se as chapas de ligação por meio de chapas 

soldadas, impedindo o fato ocorrido experimentalmente. 

Souza (1998) apresentou um estudo numérico e experimental de uma treliça espacial 

formada por elementos tubulares de seção tubular. Os sistemas de ligação utilizados 

compreendem o nó típico e a utilização de nós de aço nos pontos de aplicação de carga. 

A Figura 1.13 mostra a vista geral do ensaio experimental. 

 

 

Figura 1.13 - Vista geral do ensaio experimental.  

(Souza, 1998) 

 

A análise linear considerando-se barras com inércia constante previu a necessidade da 

aplicação de uma força de 60,0 kN por nó, onde ocorreria falha dos banzos 

comprimidos por flambagem.  No entanto, o ensaio foi interrompido quando o nível de 

carga atingiu 40,0 kN por nó, sendo a ruína da estrutura caracterizada pelo colapso das 

ligações, provocado por rotações excessivas devido às excentricidades intrínsecas dos 

nós. Observou-se escorregamento relativo entre barras e plastificação na região do nó. 

A Figura 1.14 apresenta a configuração de alguns nós após ruína. 
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Figura 1.14 - Configuração dos nós da estrutura após a ruína.  

(Souza, 1998) 

 

D’Este (1998) realizou análises experimentais em estruturas espaciais formadas por 

elementos de extremidades achatadas, compostas pelo nó típico, nó de aço e uma 

mescla de nó típico e nó de aço. Foram ensaiadas quatro estruturas de 12 x 12 m e 1,5 m 

de altura. A Tabela 1.2 apresenta resultados teóricos e experimentais, onde pôde-se 

observar que o carregamento último experimental foi inferior ao previsto pela análise 

teórica. 

 

Tabela 1.2 - Resultados teóricos e experimentais. (D'Este, 1998) 

 

 

Maiola (1999) apresentou um estudo numérico experimental em quatro protótipos de 

um modelo de treliça espacial, onde foram empregados o nó típico e o nó de aço. A 

vista geral do ensaio experimental é mostrada na Figura 1.15. 
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Figura 1.15 - Vista geral do ensaio experimental.  

(Maiola, 1999) 

 

Nos módulos constituídos por nós típicos, observou-se o colapso local das ligações. 

Ocorreu a plastificação da extremidade das barras, excessiva rotação do nó e separação 

e escorregamento entre barras. A Figura 1.16 mostra o modo de colapso observado ao 

final do ensaio no caso das estrututras com nó típico. O protótipo com nó de aço 

apresentou colapso pela flambagem do banzo superior comprimido, conforme Figura 

1.17. 

 

Figura 1.16 - Deformada dos nós após ruína.  

(Maiola, 1999) 

 
Figura 1.17 - Deformada dos nós após ruína.  

(Maiola, 1999) 
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Com os resultados teóricos e experimentais verificou-se que os protótipos com nó típico 

apresentam resitências experimentais inferiores aos valores teóricos, e o protótipo com 

nó de aço apresentou uma maior coerência entre os resultados teóricos e experimentais. 

Foi realizada uma análise numérica em elementos finitos utilizando o programa ANSYS 

e concluiu-se que devido à dificuldade de se reproduzir numericamente as 

características dos sistemas de ligação em questão, como o escorregamento e o contato 

entre as barras, os resultados numéricos não representaram de forma fidedigna os 

ensaios experimentais.  

Silva (1999) apresentou um estudo comparativo teórico e experimental de um modelo 

de treliça espacial constituído por barras com extremidades achatadas ligadas por nós de 

aço. Foram ensaiados nove protótipos onde alteraram-se as dimensões de uma das 

barras comprimidas com a finalidade de provocar o colapso por flambagem e assim 

avaliar a influência no comportamento da estrutura. A Figura 1.18 apresenta a vista 

geral do módulo de treliça ensaiado. 

 
Figura 1.18 - Vista geral do módulo de treliça. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de barras com extremidades 

achatadas submetidas à compressão, considerando as condições de vinculação na 

estrutura, sendo estes ensaios mais representativos que os ensaios em barras isoladas. 

Foram observadas reduções na força normal resistente experimental da ordem de 48% 

em relação aos valores teóricos segundo a ABNT NBR 8800. 
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Vendrame (1999) realizou uma análise numérica do nó típico ensaiado por 

Maiola (1999) por meio do programa ANSYS. A Figura 1.19 apresenta a modelagem 

utilizada para a extremidade da barra. Introduziu-se apenas um nó completo modelado 

com elemento de casca na estrutura modelada com elementos de barra. O modelo 

apresentou dificuldades de geração da geometria e da malha de elementos finitos, além 

de uma grande quantidade de elementos, apresentando problemas de convergência e 

tempo de processamento excessivo. 

 
Figura 1.19 - Modelagem da extremidade da barra.  

(Vendrame, 1999) 

 

Malite, et. al. (2001) realizaram análises teóricas e experimentais de barras tubulares 

com extremidades achatadas submetidas a carregamento axial de compressão e 

observaram a influência da variação de seção transversal na capacidade resistente das 

barras. Apresentaram também resultados experimentais de treliças espaciais compostas 

por esses elementos.  

Rosa (2001) analisou experimentalmente o comportamento estrutural de estruturas 

espaciais metálicas que utilizam elementos tubulares com extremidades achatadas. 

Desenvolveu e avaliou o uso de reforços estruturais com o objetivo de aumentar a 

capacidade de carga das estruturas, diminuir os deslocamentos e recuperar estruturas 

existentes. Foram propostos três tipos de reforços fabricados utilizando-se barras chatas 

de aço aplicados nas barras através do processo de soldagem.  

Foram realizados sete ensaios experimentais em escala real. Verificou-se a influência 

positiva provocada pela aplicação dos reforços, que ocasionaram o aumento da 
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resistência global das estruturas, o aumentando da capacidade de carga e a redução dos 

deslocamentos.  

Como parte das conclusões obtidas neste trabalho, destacou-se a importância do 

processo de fabricação das barras com achatamento nas extremidades, pois foi 

constatada a grande influência que a ocorrência de falhas na precisão e padronização do 

processo de fabricação produzem na resistência final de uma estrutura, além de 

comprometer significativamente as boas qualidades de facilidade e rapidez de 

montagem do sistema estrutural.  

Souza, et. al. (2002) realizaram um estudo teórico experimental em treliças espaciais 

compostas por elementos tubulares com extremidades achatadas. Avaliaram-se as barras 

isoladamente e estruturas compostas por esses elementos considerando-se dois tipos de 

nós de ligação. A pesquisa confirmou a influência do achatamento das extremidades das 

barras em sua capacidade de resistência à compressão. Além disso, foi apresentada uma 

análise da influência dos nós de ligação no comportamento global da estrutura.  

Souza (2003) apresentou em sua tese de doutorado uma análise experimental com a 

realização de dez ensaios em treliças espaciais, onde foram utilizadas ligações com nós 

típicos, nós de aço e nós com chapa de ponteira. Um dos objetivos do trabalho foi a 

proposta de um tipo de reforço que consiste de uma arruela em forma de canal 

incorporada aos protótipos com nós típicos. A intenção do reforço é aumentar a rigidez 

da ligação, impedindo ou retardando a plastificação das extremidades achatadas e a 

separação entre barras na região do nó. A Figura 1.20 mostra o detalhe do reforço e um 

nó da estrutura onde foi utilizado. 

       
Figura 1.20 - Detalhe da proposta de reforço.  

(Souza, 2003) 
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Mencionou-se que não é recomendável a utilização de extremidades achatadas em tubos 

com diâmetro superior a 127 mm, pois além de exigir equipamentos de grande 

capacidade para executar o achatamento, a redução de seção pode comprometer o 

desempenho estrutural do elemento e da estrutura como um todo. Neste caso, utilizam-

se chapas de ponteira nas extremidades dos tubos. 

A Figura 1.21 mostra uma vista geral do ensaio experimental.  Nos protótipos em que 

foram utilizados o nó típico, o colapso da estrutura foi provocado pela degeneração do 

nó, onde ocorreram deformações excessivas e plastificação nas extremidades achatadas, 

além de deslizamento entre barras e grandes deslocamentos para pequenos acréscimos 

de carregamento. Nos modelos compostos pelo nó típico reforçado, não foi observada 

alteração no modo de colapso da estrutura, mostrando que o reforço proposto não 

correspondeu à finalidade a que se destinava. 

 

 
Figura 1.21 - Vista geral do ensaio experimental.  

(Souza, 2003) 

 

Com a finalidade de se representar qualitativamente o comportamento do nó, foi 

desenvolvida uma análise numérica por meio do programa ANSYS. O nó típico foi 

modelado com elementos de casca e  introduzido em treliças espaciais modeladas com 

elementos de barra. A análise via elemetos finitos representou satisfatoriamente o 

comportamento experimental com relação aos modos de colapso e configuração final do 

modelo numérico como mostra a Figura 1.22. 
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Figura 1.22 - Configuração de ruína para o nó típico do modelo.  

(Souza, 2003) 

 

Sampaio (2004) realizou uma análise numérica via método dos elementos finitos de nós 

de treliças espaciais compostas por sistemas de ligação com parafusos, onde há variação 

do momento de inércia dos elementos (tubos de aço com extremidades achatadas ou 

com chapas de ponteira).  

Os nós típicos, os nós de aço e os nós com chapas de ponteira foram modelados 

tridimensionalmente com elementos de casca e inseridos em quatro posições de uma 

treliça espacial modelada em elementos lineares. Os dados experimentais para 

comparação dos resultados foram os obtidos por Souza (2003).  

Dentre as conclusões, destaca-se que mesmo com as simplificações, como a 

desconsideração das folgas, escorregamento relativo e separação entre barras na região 

nodal, o modelo numérico reproduziu qualitativamente o comportamento do nó de 

forma satisfatória.  

Andrade, et. al. (2005) investigaram experimentalmente o comportamento de treliças 

espaciais compostas por barras tubulares com extremidades achatadas. Apresentou-se 

um estudo de reforços estruturais elaborados com a finalidade de se aumentar a 

capacidade resistente das estruturas, além de minimizar as deflexões. 

Freitas (2008) analisou de forma teórico-experimental ligações de estruturas treliçadas 

tubulares tridimensionais com o nó típico, propondo a utilização de um distanciador 

para a correção da excentricidade e chapas de reforço nas extremidades achatadas dos 

elementos com o intuito de aumentar a rigidez e evitar o colapso do nó. Foram 

analisados nove modelos numéricos e realizados nove ensaios experimentais, onde 
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foram consideradas três configurações de ligação, apresentadas na Figura 1.23. A 

Figura 1.24 mostra a visão geral do ensaio. 

Pode-se observar com os resultados obtidos que a utilização dos distanciadores e das 

chapas de reforço aumentaram substancialmente a resistência dos protótipos ensaiados. 

Nos modelos em que foram corrigidas as excentricidades com o uso dos distanciadores, 

observou-se um aumento de 53% na resistência da ligação; nos modelos onde foram 

utilizados tanto os espaçadores quanto as chapas de reforço, esse aumento foi de 68%. 

Com relação ao colapso global da estrutura, nos modelos onde utilizaram-se somente os 

distanciadores, o aumento na resistência foi de 7%, enquanto nos modelos onde foram 

utilizados tanto os espaçadores quanto as chapas de reforço, esse aumento foi de 17%.  

 

 (a)                     (b)                      (c) 

Figura 1.23 - Tipos de ligações estudados. (a) Ligação típica; (b) Ligação típica com 
distanciador; (c) Ligação típica com distanciador e chapas de reforço. 

(Freitas, 2008) 

 

 
Figura 1.24 - Estrutura base para ensaio dos protótipos.  

(Freitas, 2008) 
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Requena et.al. (2008) realizaram um estudo em treliças multi-planares compostas por 

perfis tubulares com 30,0 m de comprimento, onde o sistema de ligação é composto por 

uma chapa soldada na parte superior do banzo, onde as diagonais com extremidades 

achatadas são fixadas por meio de um parafuso. A Figura 1.25 mostra a tipologia da 

ligação e a geometria treliça analisada experimentalmente. 

 
Figura 1.25 - (a) Ligação; (b) Treliça ensaiada.  

(Requena, et al., 2008) 

 

Uma modelagem numérica da ligação realizada por meio do software ANSYS foi 

utilizada para comparação com os resultados experimentais (Figura 1.26). Os resultados 

numéricos forneceram uma deformação de 2,63 ‰, que corresponde a valores próximos 

dos resultados experimentais obtidos 2,4966 ‰ e -2,0589 ‰. 

 
Figura 1.26 - (a) Modelo numérico; (b) Delocamentos.  

(Requena, et al., 2008) 

 

Bezerra, et. al. (2009) apresentaram um estudo baseado em simulações computacionais 

e em nove ensaios experimentais de protótipos compostos por barras tubulares com 

extremidades achatadas. Foram empregados reforços nos nós para a correção da 
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excentricidade com a finalidade de se avaliar sua influência na capacidade resistente em 

treliças espaciais.  

Minchillo (2011) estudou uma concepção estrutural para ligações de treliças metálicas 

tubulares de seção circular com chapa de topo através de um estudo teórico-

experimental, onde as extremidades das diagonais são superpostas e unidas por um 

único parafuso fazendo com que a ligação seja pinada. Realizaram-se ensaios 

experimentais com protótipos de diferentes diâmetros de perfis tubulares e variadas 

larguras e espessuras de chapas, para identificação dos mecanismos de colapso.  

Uma análise paramétrica possibilitou a proposição de uma formulação para obtenção da 

resistência da ligação, onde foram considerados como parâmetros a largura e a 

espessura da chapa, a esbeltez do tubo e a excentricidade da força aplicada. Ressalta-se 

que a espessura da chapa mostrou-se um ponto preponderante no colapso da ligação e 

até então não havia sido prevista nas formulações apresentadas pelos demais 

pesquisadores.  

Freitas, et. al. (2013) apresentaram uma pesquisa baseada em simulações numéricas 

computacionais e análises experimentais em treliças espaciais que utilizam o nó típico 

na ligação. Foi realizada uma modificação no nó com a finalidade de reforço e correção 

da excentricidade. Os resultados obtidos mostraram um acréscimo de 56% na 

capacidade resistente da estrutura. 

Silva (2014) apresentou o desenvolvimento de uma nova ligação para treliças 

multiplanares feitas de estruturas tubulares com chapa de topo, na qual as diagonais 

chegam unidas à chapa através de um único parafuso. Foram desenvolvidos 72 modelos 

numéricos por meio do software ANSYS de ligações do tipo KK (multiplanares).  

Os resultados foram comparados com as correspondentes ligações K (planares) 

apresentadas em Minchillo (2011), que possibilitou a determinação de um fator de 

correção para cada modelo analisado. Conclui-se que para esse tipo de ligação, há duas 

opções para o emprego do fator de correção proposto, sendo a primeira utilizar o valor 

de 0,9, conforme adotado em ligações multiplanares soldadas presentes nas normas 
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nacionais e internacionais. Essa primeira opção favorece a segurança, porém pode levar 

ao superdimensionamento da ligação. A segunda opção implica em utilizar as tabelas 

apresentadas no trabalho.  

 

1.3 Justificativa e objetivos 

 

Com o crescente uso de estruturas espaciais, aumenta-se a importância de estudos para 

determinar o seu comportamento estrutural, considerando-se os acidentes ocorridos em 

decorrência do colapso de parte ou da totalidade de algumas estruturas. Em alguns 

casos, a causa foi apontada pelo sistema de ligação adotado. Algumas pesquisas 

indicaram a incompatibilidade entre os modelos de cálculo admitidos e o 

comportamento real da estrutura. 

As treliças espaciais apresentam usualmente redundância estrutural, assim é possível 

considerar que caso uma barra atinja o colapso, ocorre uma redistribuição de esforços e 

consequentemente uma acomodação da estrutura.  

Entretanto, pesquisas como a de Murtha-Smith (1988) mostram que o colapso 

progressivo pode ocorrer partindo da perda de estabilidade de um dos elementos. 

Quando um elemento comprimido atinge o colapso, ocorre uma maior redistribuição 

dos esforços, o qual causará uma sobrecarga nas barras adjacentes, levando-as também 

ao colapso, e assim sucessivamente, caracterizando um mecanismo de colapso 

progressivo. 

El-sheikh & McConnel (1993) também alerta para o fato de que as treliças espaciais 

podem atingir o colapso de uma maneira frágil e instável, na qual a flambagem de uma 

barra pode disparar um colapso progressivo de toda a estrutura, na qual barras próximas 

a ela falham sucessivamente em rápida sequência. 

Sistemas de ligações mais econômicos tem sido desenvolvidos e adotados 

comercialmente em estruturas compostas por perfis tubulares. Apresentam uma 
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concepção mais simples e na maioria dos casos são formados por nós excêntricos e 

achatamento das extremidades das barras. A geometria do achatamento pode variar 

dependendo do tipo de ferramenta utilizada, podendo inclusive produzir uma geometria 

não plana.  

No presente trabalho, pretende-se dar uma contribuição ao entendimento sobre o 

comportamento de treliças planas compostas por perfis tubulares de seção circular 

considerando as extremidades achatadas. O sistema de ligação empregado é composto 

por chapas de ligação soldadas aos banzos, onde as diagonais com extremidades 

achatadas são fixadas por meio de um único parafuso.  

Propõe-se um achatamento diferenciado, que é caracterizado por uma geometria não 

plana, com a criação de enrijecedores nos bordos laterais das extremidades achatadas. 

Ao longo do trabalho, essa nova tipologia será identificada por achatamento enrijecido. 

A utilização desta tipologia de ligação simplifica a concepção estrutural de treliças tanto 

planas quanto multiplanares, devido à simplicidade de fixação das diagonais, facilidade 

de transporte e montagem rápida da estrutura, além da possibilidade de ajustes nos 

ângulos das diagonais.  

Para a avaliação do comportameto estrutural da treliça plana, este trabalho tem como 

objetivos: 

� Realização de análises teóricas, numéricas e experimentais da treliça plana; 

� Apresentação de uma nova tipologia de achatamento para as extremidades de perfis 

tubulares utilizados em treliças; 

� Aferição da validade dos modelos teóricos tradicionalmente utilizados em treliças e 

proposição de prescrições mais realistas para a avaliação da capacidade resistente da 

estrutura, contribuindo com a segurança estrutural. 
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1.4 Descrição do trabalho 

 

No capítulo dois são apresentadas prescrições normativas para a análise teórica da 

treliça plana estudada no presente trabalho. 

No capítulo três é apresentado o modelo numérico do nó de ligação utilizado na treliça, 

considerando-se as características essenciais da ligação como variação do momento de 

inércia das extremidades achatadas das barras, excentricidades, não linearidade física, 

não linearidade geométrica e efeitos de contato entre as superfícies envolvidas.  

Os resultados preliminares do nó de ligação direcionaram a modelagem numérica da 

treliça plana, que é apresentada no capítulo quatro. 

No capítulo cinco é apresentado o programa experimental, com a descrição da 

montagem experimental, da instrumentação utilizada, do sistema de aquisição de dados 

e dos procedimentos de ensaio. A apresentação e a análise dos resultados experimentais 

são apresentados no capítulo seis. 

As comparações entre os resultados experimentais e numéricos, juntamente com as 

avaliações de acordo com as prescrições teóricas, são apresentadas no capítulo sete. 

O capítulo oito apresenta as considerações finais sobre o trabalho, bem como sugestões 

para a continuidade da pesquisa. 
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Capítulo 2 

 

 

 

2 ANÁLISE TEÓRICA 

 

 

2.1  Considerações Iniciais 

 

As treliças compostas por perfis tubulares podem apresentar diferentes configurações 

geométricas, que diferem entre si de acordo com o arranjo dos elementos que as 

compõem. A Figura 2.1 ilustra algumas tipologias de treliças planas com banzos 

paralelos. Comparando-se as opções apresentadas, o tipo Warren propicia uma menor 

quantidade de ligações para um mesmo vão, resultando em economia de material e 

fabricação.  

   

(a) Treliça Warren                                     (b) Treliça Pratt 

   

 (c) Treliça Vierendeel                           (d) Treliça com diagonais cruzadas 

Figura 2.1 - Tipologias de treliças.  

(Wardenier, 2000) 
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No projeto de treliças são consideradas características como comprimento, altura, 

geometria e distância entre nós de ligações. Conforme apresentado por 

Wardenier (2000), com base no fator econômico, considera-se a relação entre a altura e 

o comprimento em torno de 1/10 a 1/16, sendo comum 1/15. Visando possibilidade de 

soldagem, os ângulos entre banzos e diagonais e entre montantes e diagonais adjacentes 

não devem ser inferiores a 30º. 

Na análise estrutural de treliças, o modelo de cálculo tradicional é aquele em que as 

cargas são aplicadas nos nós, sendo considerada a condição de apoio rotulada nas 

extremidades ou conexões das barras, não havendo portanto, transmissão de momentos 

fletores.  

As ligações de treliças compostas por perfis tubulares são identificadas em função da 

forma como as diagonais e os montantes são soldados ao banzo. Os tipos mais comuns 

estão ilustrados na Figura 2.2. A NBR 16239:2013 classifica os tipos de ligações de 

acordo com a geometria e com o carregamento aplicado, sendo identificadas por K, KT, 

N, T, X, DK, KK, Y, TT, DY e XX.  

 

 

(a) K                             (b) KT                       (c) N 

 

 (d) T                            (e) X                          (f) Y 

Figura 2.2 - Tipos de ligações de perfis tubulares. 
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Ao se projetar algumas dentre essas ligações, devem ser consideradas características 

como o afastamento (quando diagonais e montantes não se interceptam antes do contato 

com o banzo) ou a sobreposição (quando diagonais e montantes se interceptam antes do 

contato com o banzo) de uma diagonal tubular sobre a outra, fato que pode causar 

excentricidade no nó da estrutura, Figura 2.3. 

 

 (a) Com afastamento                                     (b) Com sobreposição 

Figura 2.3 - Ligações com afastamento e com sobreposição.  

(NBR 16239:2013) 

 

As treliças constituídas por perfis tubulares podem apresentar excentricidade nos nós 

em razão da sua geometria, que é identificada quando os eixos longitudinais de 

diagonais e montantes não se encontram com o eixo longitudinal do banzo em um 

mesmo ponto. A Figura 2.4 ilustra três casos identificados por excentricidade nula, 

excentricidade positiva e excentricidade negativa, onde e é a excentricidade; d0 é o 

diâmetro do banzo e h0 é a altura da seção transversal do banzo no plano da treliça. 

As excentricidades nos nós geram eventuais esforços de flexão que em determinadas 

situações devem ser considerados no dimensionamento.  

A ligação entre perfis tubulares pode ser considerada rígida. No entanto apesar da 

rigidez desta ligação, uma análise considerando os elementos engastados poderia 

supervalorizar o efeito de flexão nas barras, sendo que a distribuição dos esforços axiais 

não sofreria mudanças significativas.  

A NBR 16239:2013 estabelece que os momentos fletores resultantes de excentricidade 

podem ser desprezados no dimensionamento das diagonais e montantes, mas devem ser 
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considerados nos banzos. Para considerar os efeitos localizados de momento no banzo, 

tem-se o modelo de análise apresentado na Figura 2.5, que é também previsto por 

Packer et al. (2009).  

 
Figura 2.4 - Excentricidade das ligações.  

(Adaptado de NBR 16239:2013) 

 

 
Figura 2.5 - Modelo de Análise.  

(NBR 16239:2013) 
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A determinação da capacidade resistente de ligações em estruturas compostas por perfis 

tubulares envolve um grande número de relações e parâmetros geométricos que variam, 

por exemplo, com os tipos de nós, perfis, solicitações, além de excentricidades. Muitos 

conceitos foram evidenciados logo nos primeiros estudos em ligações tubulares 

realizados por Jamm em 1951, a partir de análises experimentais e estudos teóricos.  

Após alguns anos de pesquisa em várias partes do mundo, o CIDECT (Comité 

International pour le Développement et I'Etude la Construction Tubulaire) publicou 

manuais e livros abordando as especificidades de estruturas metálicas tubulares que se 

tornaram base para as normas como o Eurocode 3, EN 1993-1-8, (2010), a norma 

canadense CAN/CSA-S16-01 (2005) e a norma brasileira ABNT NBR16239 (2013) 

(Sepúlveda, 2013).  

Assim, em decorrência da importância das ligações em estruturas tubulares em aço, 

diversas pesquisas continuam sendo desenvolvidas com a finalidade de se projetar com 

economia, estabilidade e facilidade de fabricação, montagem e manutenção. 

No presente trabalho, será realizado um estudo de uma treliça plana composta por perfis 

tubulares de seção circular e configuração geométrica tipo Warren, formada por 

triângulos isósceles, com banzos paralelos entre si e sem montantes verticais, como 

mostra a Figura 2.6. O sistema de ligação empregado é composto por chapas soldadas 

aos banzos onde as diagonais com extremidades achatadas são fixadas por meio de um 

único parafuso, Figura 2.7.  

Propõe-se um achatamento diferenciado, que é caracterizado por uma geometria não 

plana, com a criação de enrijecedores nos bordos laterais das extremidades achatadas. 

Ao longo do estudo, essa nova tipologia será identificada por achatamento enrijecido. A 

Figura 2.8 ilustra o detalhe do achatamento enrijecido das extremidades das diagonais. 
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Figura 2.6 - Geometria da treliça plana. 

 

 

 

Figura 2.7 - Sistema de ligação utilizado na treliça plana. 
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Figura 2.8 - Detalhe do achatamento enrijecido das extremidades das diagonais. 

 

Esta ligação apresenta excentricidades devido à utilização da chapa de topo e à 

sobreposição das diagonais, bem como a excentricidade da carga aplicada à diagonal em 

decorrência do achatamento enrijecido.  

A Figura 2.9 apresenta a excentricidade e1, que atua sobre a solda entre a chapa e o 

banzo, e a excentricidade e2, entre o eixo do perfil tubular do banzo e o centro do furo 

da chapa de ligação, resultado do deslocamento das linhas de centro das diagonais em 

decorrência da utilização da chapa de topo. O achatamento enrijecido da extremidade da 

barra provoca a excentricidade e3 no carregamento aplicado na diagonal. 

 

e1 e2

F

  

 (a)                                                    (b) 

Figura 2.9 - Excentricidades. (a) Excentricidades entre o banzo e a chapa; (b) Excentricidade da 
carga aplicada na diagonal. 

 

A seguir, serão apresentados os critérios de dimensionamento para a treliça plana, sendo 

que devem ser verificados os parafusos, a solda entre as chapas de ligação e os banzos, 
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os elementos componentes da treliça: chapas,  elementos de seção tubular comprimidos 

e tracionados dos banzos e diagonais, além da ligação entre as chapas e perfis tubulares 

circulares. 

 

2.2 Ligação entre chapa e perfil tubular circular 

 

O dimensionamento de ligações de perfis tubulares de seção circular com chapa é 

descrito em algumas publicações sobre o tema, como CIDECT (1991), 

EUROCODE 3 (2005), Packer (1997), Rautaruukki (1998), Kurobane et al. (2004), 

CIDECT (2010), Kim (2001), AISC (1997), NBR 16239:2013 e Minchillo (2011). A 

seguir é descrito o procedimento de dimensionamento segundo a norma brasileira 

NBR 16239:2013 e Minchillo (2011) para o cálculo de ligações com chapas utilizadas 

no presente trabalho. 

 

2.2.1 Nomenclatura e parâmetros geométricos segundo a NBR 16239:2013 

 

Para uma melhor identificação da nomenclatura utilizada para avaliação da capacidade 

resistente de ligações tubulares com chapas tem-se a Figura 2.10 que ilustra a 

nomenclatura de ligações compostas por perfis circulares ou retangulares estabelecida 

pela NBR 16239:2013. 
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(a) Ligação com afastamento 

 

 

 (b) Ligação com sobreposição 

 

Figura 2.10 - Parâmetros e convenções.  

(NBR 16239:2013) 

 

As tensões no banzo de perfil circular de uma ligação são dadas por: 

 
0

Sd,0

0

Sd,p0
Sd,p0 W

M

A

N
+=σ , para banzos de perfil circular. 

Onde: 
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σ0,Sd é a máxima tensão de compressão solicitante de cálculo no banzo em um 

determinado nó, causada pela força N0,Sd e pelo momento M0,Sd;  

σ0p,Sd é o valor de σ0,Sd, excluindo-se as tensões provenientes das componentes das 

forças nas diagonais e montantes, paralelas ao eixo do banzo;  

N0,Sd é a força axial solicitante de cálculo no banzo que contribui para tensão σ0,Sd;  

N0p,Sd é dada por: iSd,iSd,0Sd,p0 cosNNN θ−= ∑  

Ni,Sd e Ɵi são as forças axiais solicitantes de cálculo e suas inclinações, em relação ao 

eixo do banzo, das diagonais e montantes no nó;  

M0,Sd é o momento fletor solicitante de cálculo na ligação;  

A0 é a área da seção transversal do banzo;  

W0 é o módulo de resistência elástico da seção transversal do banzo.  

 

Para ligações entre chapas e perfis tubulares circulares, devem ser verificadas as 

equações 2.1 a 2.4 para que seja garantida a validade da formulação quanto aos limites 

dimensionais das relações entre os elementos componentes das ligações. 

� A relação entre o diâmetro de banzo em perfil tubular circular d0 e a espessura da 

parede de banzo em perfil tubular t0, para todas as ligações, exceto tipo X, deve estar 

compreendida entre 10,0 e 50,0. 

    0,50
t
d

0,10
0

0 ≤≤    2.1 

 

� A relação entre o diâmetro de banzo em perfil tubular circular d0 e a espessura da 

parede de banzo em perfil tubular t0, para todas as ligações, para ligação tipo X, deve 

estar compreendida entre 10,0 e 40,0. 
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    0,40
t
d

0,10
0

0 ≤≤    2.2 

 

� A relação β entre a largura da chapa de ligação bch e o diâmetro de banzo em perfil 

tubular circular d0 deve ser maior ou igual a 0,4. 

    4,0
d
b

0

ch ≥=β     2.3 

 

� A relação η entre a altura da chapa de ligação hch e o diâmetro de banzo em perfil 

tubular circular d0 deve ser menor ou igual a 4. 

          4
d
h

0

ch ≤=η        2.4  

 

2.2.2 Obtenção da resistência da ligação segundo a NBR 16239:2013 

 

A NBR 16239:2013 fornece a força axial e o momento fletor resistente de cálculo de 

ligações com chapas soldadas em perfil tubular circular, que estão submetidas a dois 

possíveis modos de falha, identificados por A, quando ocorre a plastificação da face ou 

de toda a seção transversal do banzo, junto a diagonais ou montantes e por D, 

caracterizado pela ocorrência da ruptura por punção da parede do banzo na área de 

contato com diagonais ou montantes. A resistência última da ligação será identificada 

pelo menor dos resultados obtidos. 

Destaca-se que é necessário respeitar as verificações de ligação de barras tracionadas, 

de soldas e de parafusos da NBR 8800:2008, pois o procedimento da norma brasileira 
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de tubos pressupõe que a chapa resiste à solicitação e, portanto, deve ser verificada 

anteriormente.  

 

a) Modo de falha A 

 

A Figura 2.11 apresenta  a simbologia utilizada pela norma para a formulação. 

 
Figura 2.11 - Chapa soldada em perfil tubular circular no sentido longitudinal.  

(Adaptado da Tabela 21 - NBR 16239:2013) 

 

A resistência da ligação à força axial resistente de cálculo da chapa é dada pela equação: 

  
( )

1a

2
00yp

Rd,ch /
sen

25,01tfk5,5
N γ

θ
η+

=                 2.5 

Onde: 

kp é fator relacionado às tensões no banzo circular, definido na equação 2.8; 

fy0 é a resistência ao escoamento do aço do perfil do banzo; 

t0 é a espessura da parede de banzo em perfil tubular; 

η é um parâmetro definido na equação 2.4; 

γa1 é o coeficiente de ponderação da resistência igual a 1,1. 
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A resistência da ligação ao momento fletor resistente de cálculo, da chapa, no plano, é 

dada pela equação: 

  Rd,chchRd,ch,ip Nh8,0M =        2.6 

 

Onde: 

hch é a altura da chapa de ligação; 

Nch,Rd é a força axial resistente de cálculo da chapa. 

 

A resistência da ligação ao momento fletor resistente de cálculo, da chapa, fora do 

plano, é: 

                             0M Rd,ch,op =                                             2.7 

 

O coeficiente kp é definido por um dos seguintes valores, que são avaliados em função 

do esforço atuante no banzo ser de tração ou compressão: 

 Para np < 0: 2
ppp n3,0n3,01k −+=  (Banzo comprimido)                2.8(a) 

 Para np ≥ 0: 1kp =  (Banzo tracionado)                                           2.8(b) 

 

Onde: 

0y

Sd,p0
p f

n
σ

= , considerando σ0p,Sd com o sinal negativo para compressão. 
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a) Modo de falha D 

 

A resistência da ligação é dada pela equação: 

                  ( ) 1ayo0ch
SdSd

chmáx /f6,0t2,2t
W

M
A

N
t γ≤







 +=σ                     2.9 

Onde: 

NSd é a força axial solicitante de cálculo; 

MSd é o momento fletor solicitante de cálculo; 

A é a área da chapa; 

W é o módulo de resistência elástico da chapa; 

tch é a espessura da chapa da ligação; 

t0 é a espessura da parede de banzo em perfil tubular; 

γa1 é o coeficiente de ponderação da resistência igual a 1,1; 

fy0 é a resistência ao escoamento do aço do perfil do banzo. 

 

Como critério de cálculo, as ligações sujeitas a combinação de força axial e momento 

fletor, devem atender à seguinte condição: 

                    0,1
M

M

M

M

N

N

Rd,ch,op

Sd,ch,op

n

Rd,ch,ip

Sd,ch,ip

Rd,ch

Sd,ch ≤+











+                        2.10 

Onde:  

n =1 é para perfis retangulares;  
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n = 2 é para perfis circulares;  

Nch, Rd  é a força axial resistente de cálculo da chapa;  

Nch, Sd  é a força axial solicitante de cálculo da chapa;  

M ip,ch, Rd  é o momento fletor resistente de cálculo da chapa, no plano;  

M ip,ch, Sd  é o momento fletor solicitante de cálculo da chapa, no plano;  

Mop,ch, Rd  é o momento fletor resistente de cálculo da chapa, fora do plano;  

Mop,ch, Sd  é o momento fletor solicitante de cálculo da chapa, fora do plano. 

Os momentos fletores solicitantes de cálculo Mip,ch,Sd e Mop,ch,Sd podem ser obtidos no 

encontro entre a chapa e a face do banzo. 

 

 

2.2.3 Obtenção da resistência da ligação segundo Minchillo  

 

Avaliando-se o procedimento apresentado para o dimensionamento da ligação entre 

chapa e perfis tubulares circulares conforme a NBR 16239:2013, ressalta-se que a 

excentricidade na ligação devido à posição da chapa de topo e à sobreposição das 

diagonais, com consequentes esforços adicionais no perfil tubular, não é prevista na 

norma brasileira, nem nos demais critérios de dimensionamento existentes.  

A maioria das pesquisas recentes sobre o comportamento e o dimensionamento de 

ligações com chapa concentram-se em chapas solicitadas à tração e apenas uma 

quantidade limitada de trabalhos está disponível para ligações solicitadas à compressão 

ou flexão. Trabalhos como os de Bjorhovde & Chakrabarti (1985) e Hardash & 

Bjorhovde (1985) investigaram o comportamento de chapas submetidas à tração e, o 

estudo do comportamento e da resistência de ligações com chapa solicitada à 
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compressão foram realizados em trabalhos como os apresentados por 

Yam & Cheng (2002) e Sheng et. al. (2002). 

O estudo realizado por Minchillo (2011) teve como objetivo a avaliação da certificação 

da ligação com chapa de topo e a obtenção de um procedimento adequado para o 

cálculo de sua resistência. Foram considerados as excentricidades e os esforços atuantes 

na ligação estudada, que são apresentados na Figura 2.12. A excentricidade e2 surge 

devido ao deslocamento das linhas de encontro das diagonais e a excentricidade e1 

produz efeito sobre a solda que liga a chapa e o banzo.  

 

 
Figura 2.12 - Forças atuantes na ligação.  

(Minchillo, 2011) 

 

A colocação da chapa de ligação provoca uma mudança da inclinação das diagonais 

para que seja mantida a altura da treliça, Figura 2.13. A força F* é a resultante 

horizontal das forças F1 e F2 atuantes nas diagonais e é dada por:  

 

                   ( ) ( )FF FFF 2211
* coscos θθ ⋅+⋅=          2.11 
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Figura 2.13 - Detalhe da mudança de inclinação das diagonais. (Minchillo, 2011) 

 

Onde: 

θ1 e θ2 – ângulos originais entre as diagonais e os banzos; 

θ1F e θ2F – ângulos modificados pela excentricidade e2; 

e2BS e e2BI – excentricidades dos banzos superior e inferior, respectivamente; 

ht – distância entre banzos; 

L – projeções das diagonais. 

 

A Figura 2.14 apresenta as forças Pu e Pv atuantes na ligação, onde Pu representa a carga 

última da ligação e Pv representa o binário de forças verticais atuantes no perfil tubular. 

 

   
1

1u
v h

eP
P

×=     2.12 
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Figura 2.14 - Forças Pu e Pv atuantes na ligação.  

Minchillo (2011). 

 

A formulação proposta para determinar a resistência da ligação de chapa de ligação é 

dada pela equação 2.13. De um lado desta equação determina-se a resistência à 

plastificação do banzo, e do outro, a resistência ao esmagamento do furo, que 

constituem os dois modos de falha da ligação. 

      11
1

11
0

1

2

1

1326,2
2

2576,3
2

0073,0 ufyu ftd
e

th
f

tt
P ××≤×××














+







×+








×= γγ

      2.13 

 

Onde: 

d0 é o diâmetro do tubo 

t0 é a espessura do tubo 

h1 é o comprimento da chapa 

t1 é a espessura da chapa 

2γ é a esbeltez do tubo (d0/t0) 

fyo é a tensão de escoamento do material do tubo 

fu1 é a tensão de ruptura do material da chapa 
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e1 é a excentricidade 

df é o diâmetro do furo 

 

2.3 Dimensionamento da chapa e do parafuso 

 

Os procedimentos para o dimensionamento da chapa e do parafuso serão descritos de 

acordo com a norma brasileira ABNT NBR 8800:2008. O AISC (2005) destaca que a 

falha de uma ligação parafusada pode ocorrer no parafuso ou na chapa de ligação, e está 

relacionado com o diâmetro e comprimento do parafuso, largura e espessura da chapa 

de ligação, além da distância entre parafusos e destes às bordas da chapa. A verificação 

da resistência da ligação deve ser realizada considerando os possíveis modos de falha, 

ilustrados na Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15 - Possíveis modos de falha em ligações parafusadas. Adaptado de Salmon e Johnson 

(1996). 
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2.3.1 Força axial resistente de cálculo para escoamento da seção bruta 

 

A força de tração resistente de cálculo de elementos de ligação tracionados para o 

estado limite como escoamento da seção bruta é dada por: 

   
1a

yg
Rd,t

fA
N

γ
⋅

=    2.14 

Onde: 

Ag é a área bruta da seção transversal da barra; 

fy é a resistência ao escoamento do aço; 

γa1 é o coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,1. 

 

2.3.2 Força axial resistente de cálculo para ruptura da seção líquida 

 

Em elementos de ligação tracionados com furos, a força de tração resistente de cálculo 

para chapa tracionada quando o estado limite for caracterizado pela ruptura da seção 

líquida é dada por: 

              
2a

ue
Rd,t

fA
N

γ
⋅=              2.15 

Onde: 

Ae é a área líquida efetiva da seção transversal da barra; 

fu é a resistência à ruptura do aço; 

γa2 é o coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,35 
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A área líquida efetiva é dada por: 

  nte ACA ⋅=     2.16 

Onde: 

An é a área líquida da barra; 

Ct é um coeficiente de redução da área líquida. 

 

2.3.3 Resistência ao cisalhamento dos parafusos 

 

Para a avaliação da resistência de cálculo de parafusos, devem ser verificadas as 

resistências à tração, ao cisalhamento, à pressão de contato em furos, à tração e 

cisalhamento combinados, além de espaçamentos máximos e mínimos. 

A força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso com rosca no plano de 

corte é dada pela Equação: 

  
2a

ubb
Rd,v

fA4,0
F

γ
⋅⋅=      2.17 

 

Onde: 

Ab é a área bruta do parafuso; 

fub é a resistência à ruptura do material do parafuso. 

γa2 é o coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,35.   
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2.3.4 Pressão de contato em furos 

 

Segundo a NBR 8800:2008, nos casos em que a deformação no furo-padrão for uma 

limitação de projeto, a força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um 

furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo 

extremo e a borda, é dada pela equação 2.18: 

  
2a

ub

2a

uf
Rd,c

ftd4,2ftl2,1
F

γ
⋅⋅⋅≤

γ
⋅⋅⋅=    2.18 

Onde: 

l f é a distância, na direção da força, entre a borda do furo e a borda livre; 

db é o diâmetro do parafuso; 

t é a espessura da parte ligada; 

fu é a resistência à ruptura do aço da parede do furo. 

γa2 é o coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,35.   

 

2.4 Dimensionamento das soldas de filete 

 

Os procedimentos para o dimensionamento das soldas de filete serão descritos de 

acordo com a norma brasileira ABNT NBR 8800:2008. Os dois tipos de eletrodos 

normalmente utilizados na indústria são o E60, que apresenta resistência mínima à 

tração de 415 MPa e o E70, com resistência mínima à tração de 485 MPa. 

A solicitação de cálculo é dada pela resultante vetorial de todas as forças envolvidas na 

ligação. A força resistente de cálculo para solda de filete é dada pela equação 2.19.  
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2w

ww
Rd,w

fA60,0
F

γ
⋅⋅=    2.19 

Onde: 

Aw é a área efetiva da solda; 

fw é a resistência mínima à tração do metal da solda; 

γw2 é coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,35. 

 

Com a finalidade de se garantir a resistência da ligação, são especificadas as dimensões 

nominais mínimas e máximas do filete de solda, o comprimento do filete e demais 

dimensões segundo a NBR8800:2008 

 

2.5 Dimensionamento dos banzos e diagonais da treliça 

 

O modelo de cálculo tradicional para treliça é aquele em que as cargas são aplicadas nos 

nós e as ligações entre as barras são rotuladas. Cada elemento da treliça fica submetido 

a um esforço normal de tração ou de compressão. A norma brasileira 

ABNT NBR 8800:2008 contém um procedimento geral aplicável para o 

dimensionamento dessas barras, em que especifica os critérios para barras comprimidas 

e para barras tracionadas.  

Entretanto, a norma brasileira NBR 16239:2013 apresenta um procedimento específico 

para o dimensionamento de barras submetidas à força axial de tração constituídas de 

perfis tubulares, onde apresenta-se com maior precisão o comportamento desses perfis, 

no que se refere ao valor do coeficiente de redução da área líquida, Ct, na situação em 

que a força de tração for transmitida por meio de uma chapa de ligação concêntrica. 
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A norma brasileira de tubos apresenta também um procedimento específico para o 

dimensionamento de barras submetidas à força axial de compressão constituídas de 

perfis tubulares, em que é fornecido o valor do fator de redução associado à resistência 

à compressão, χ, que reflete com maior precisão o comportamento do tubo. 

Os estudos em barras tubulares isoladas comprimidas com extremidades achatadas, e 

em estruturas compostas por esse elementos, demonstraram a possibilidade de 

ocorrência de redução significativa da força normal resistente à compressão em função 

da variação do momento de inércia nas extremidades achatadas das barras.  

Duas situações podem ser consideradas para a análise da redução de resistência à 

compressão dessas barras: uma está na avaliação do comprimento efetivo de flambagem 

de elementos comprimidos pertencentes às treliças, e outra, na avaliação do efeito da 

excentricidade da carga aplicada nas barras.  

 

2.5.1 Barras tubulares submetidas à força axial de tração 

 

A força axial de tração resistente de cálculo é determinada conforme formulação da 

norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008)  apresentada nos itens 2.3.1 e 2.3.2. 

 

2.5.2 Barras tubulares submetidas à força axial de compressão 

 

A norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) fornece a expressão 2.20 para o cálculo da 

força axial de compressão resistente de cálculo. 

  
1a

yg
Rd,c

fAQ
N

γ
⋅⋅⋅χ

=    2.20 
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Onde: 

χ é o fator de redução associado à resistência à compressão; 

Q é o fator de redução total associado à flambagem local, obtido conforme Anexo F; 

Ag é a área bruta da seção transversal da barra; 

fy é a resistência ao escoamento do aço; 

γa1 é o coeficiente de ponderação da resistência de valor igual a 1,1. 

 

O índice de esbeltez reduzido, λ0, é dado por: 

  
e

yg
0 N

fAQ ⋅⋅
=λ    2.21 

 

A força axial de flambagem elástica, Ne, para a diagonal comprimida tubular é obtida 

conforme o Anexo E, pela expressão 2.22: 

  ( )2

2

e
LK

IE
N

⋅
⋅⋅π=    2.22 

 

A curva de flambagem é considerada pelo fator de redução associado à resistência à 

compressão, χ, é fornecido pela ABNT NBR 8800 (2008) em função do valor do índice 

de esbeltez reduzido, λ0: 

  Para λ0 ≤ 1,5: 
2
0λ658,0=χ   2.23(a) 

  Para λ0 > 1,5: 2
0λ

877,0
=χ   2.23(b) 
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A norma brasileira de tubos NBR 16239:2013 considera que o dimensionamento de 

barras submetidas à força axial de compressão deve ser efetuado conforme as 

prescrições da ABNT NBR 8800. Contudo, apresenta uma curva de flambagem 

diferente dada por meio da expressão 2.24 para a determinação do fator de redução 

associado à força axial de compressão resistente para perfis tubulares: 

  
( ) 24,2

1
48,4

01

1

λ+
=χ    2.24 

 

O valor de χ pode também ser obtido por valor tabelado especificado na norma 

brasileira NBR 16239:2013, para os casos em que λ0 não supere 3,0. 

 

A seguir tem-se as considerações que devem ser observadas na avaliação de barras 

comprimidas de treliças compostas por extremidades achatadas. 

 

2.5.2.1 Comprimento de flambagem em barras tubulares comprimidas de treliças 

 

O comprimento de flambagem de uma haste comprimida deformada lateralmente é 

caracterizado pela distância entre os pontos de momento nulo. No dimensionamento de 

barras comprimidas em treliças, é usual admitir o comprimento total entre nós e o 

coeficiente de flambagem igual a 1, tanto para flambagem no plano da treliça quanto 

fora desse plano. Atenta-se que o comprimento de flambagem fora do plano de treliça 

depende dos pontos de contenção lateral.  

De maneira geral, o comprimento efetivo de flambagem de barras de treliças espaciais 

depende da relação entre as rigidezes das barras envolvidas na ligação, dos esforços nas 

barras, do ângulo de inclinação das diagonais, da rigidez da ligação e da variação de 
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seção. Geralmente, barras com extremidades achatadas ligadas aos nós apresentam 

maiores valores de coeficiente de flambagem como forma de avaliar a sua redução de 

capacidade resistente. As barras com seção constante normalmente apresentam menores 

valores de coeficiente de flambagem, e as barras com redução de seção apresentam 

coeficientes de flambagem entre os dois casos citados (Madi e El-Tayem, 1991). 

A NBR 8800:2008 fornece no Anexo E valores do coeficiente de flambagem K para 

diferentes condições de apoio de elementos isolados, que determina o comprimento 

efetivo de flambagem da barra. Para treliças, normalmente considera-se igual a 1,0. 

Entretanto, valores menores que 1,0 podem ser determinados a partir de uma análise de 

flambagem elástica da treliça. 

O Eurocode 3 e o CIDECT fazem algumas considerações sobre o parâmetro K para 

perfis tubulares. Para treliças com ligações parafusadas, utiliza-se K = 1,0 em todos os 

casos. Para treliças com ligações soldadas, considera-se K = 0,9 para banzos, no plano e 

fora do plano da treliça e K = 0,75 para diagonais, no plano e fora do plano da treliça. 

Cuoco (1997) sugere para barras comprimidas bi-engastadas em treliças espaciais, no 

plano do banzo, o coeficiente de flambagem K = 0,76 e, fora do plano do banzo, 

K = 0,67. Para o caso de barras comprimidas engastada-rotulada, no plano do banzo, 

utiliza-se o coeficiente de flambagem K = 0,81 e, fora do plano do banzo, K = 0,72. 

Madi e El-Tayem (1991) indicam, em função do detalhe das extremidades das barras, 

valores para o coeficiente de flambagem em barras comprimidas de treliças espaciais. 

Para barras com seção constante utiliza-se K = 0,76, para barras com redução de seção 

K = 0,90 e para barras com redução de seção por achatamento K = 0,95. 

Hanaor (1998) investigou o colapso de uma passarela em Israel em 14 de julho de 1997. 

O sistema de ligação adotado foi o B.E.K. (Ben-Ezra Karagula), Figura 2.16. Os estudos 

realizados indicaram que a instabilidade do nó de ligação pode levar a valores 

superiores a 1,3 dos coeficientes de flambagem. Em função da fragilidade do sistema de 

ligação, a adoção de recomendações citadas em trabalhos anteriores podem tornar-se 

contra a segurança da estrutura. 
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Figura 2.16 - Sistema de ligação BEK. Hanaor (1998) 

 

Devido à alta rigidez da ligação em treliças formadas apenas por perfis tubulares, a 

NBR 16239:2013 recomenda uma redução do comprimento de flambagem dos banzos 

igual a 0,9 L, onde L é o comprimento da barra. Para diagonais e montantes soldados ao 

banzo, o comprimento de flambagem pode ser reduzido em 0,90 L para β > 0,60 e 

0,75 L para β ≤ 0,60, onde L é a distância entre nós.  

 

2.5.2.2  Excentricidade da carga aplicada em barras tubulares comprimidas com 

achatamento enrijecido nas extremidades 

 

A possibilidade de ocorrência de redução da força normal resistente à compressão, em 

função do achatamento das extremidades das barras tubulares comprimidas, deve ser 

avaliada para se determinar o real comportamento desses elementos e garantir a 

segurança estrutural. 

Ressalta-se que as diagonais que compõem a treliça plana estudada no presente trabalho 

possuem as extremidades com achatamento enrijecido, que ocasiona uma 

excentricidade na carga aplicada nas barras, conforme apresentado na Figura 2.9(b). 

Sabe-se que a carga crítica de Euler, Pcr, considerada no dimensionamento de barras 

comprimidas, considera a coluna de seção constante, material homogêneo, 

perfeitamente reta antes do carregamento, e carregamento  aplicado no centroide da área 
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da seção transversal da coluna. Na prática, as colunas possuem imperfeições 

geométricas em função do processo de fabricação, além de não se garantir a perfeita 

centralização do carregamento. Essas imperfeições são consideradas no 

dimensionamento por meio das curvas de flambagem.  

A excentricidade induz a flexão, embora bem pequena, imediatamente após a aplicação 

de uma carga. O resultado é que a aplicação de carga ficará limitada a uma deflexão 

específica da coluna ou a não permitir que a tensão máxima na coluna ultrapasse uma 

tensão admissível (Hibbeler, 2009). A fórmula da secante, dada pela expressão 2.25, 

considera esse efeito e possibilita a determinação da tensão máxima de compressão em 

uma coluna provocada pela carga axial e pelo momento máximo que ocorre no ponto 

médio da coluna. 
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Onde: 

σmax é a tensão elástica máxima na coluna, que ocorre no interior do lado côncavo no 

ponto médio da coluna. Tensão de compressão; 

P é a carga vertical aplicada à coluna. Atenta-se que P é menor do que a carga crítica de 

Euler, a menos que a excentricidade seja nula; 

e é a excentricidade da carga P, medida do eixo neutro da área da seção transversal da 

coluna até a linha de ação de P; 

c é a distância do eixo neutro até a fibra externa da coluna onde ocorre a tensão de 

compressão máxima σmax; 

A é a área da seção transversal da coluna; 

L é o comprimento efetivo da coluna; 
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E é o módulo de elasticidade do material; 

r é o raio de giração em torno do eixo de flexão. 

 

A deflexão máxima, que ocorre no ponto médio da coluna devido a simetria da carga de 

compressão P aplicada à coluna, é dada pela expressão 2.26. 
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onde  I é o momento de inércia para a área da seção transversal da coluna. 

 

Vale observar que considerando o valor da tensão elástica máxima de compressão na 

coluna igual à tensão de escoamento do aço e, que conhecida a excentricidade da carga 

vertical aplicada à coluna, a carga vertical correspondente aplicada à coluna, Py, pode 

ser determinada pela equação 2.25. Essa carga fará a coluna desenvolver uma tensão de 

compressão máxima igual à tensão de escoamento em suas fibras côncavas internas. A 

carga vertical Py será menor que a carga crítica determinada pela fórmula de Euler 

devido à sua aplicação excêntrica.  

 

2.5.3 Barras tubulares submetidas a momentos fletores e força axial 

 

A norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) fornece a condição a ser atendida pelas 

barras submetidas aos efeitos combinados de força axial e momento fletor. Deve ser 

obedecida a limitação fornecida pelas seguintes expressões de interação:   
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Onde: 

NSd é a força axial solicitante de cálculo de tração ou de compressão, a que for 

aplicável; 

NRd é a força axial resistente de cálculo de tração ou de compressão, a que for aplicável; 

Mx,Sd e My,Sd são os momentos fletores solicitantes de cálculo, respectivamente em 

relação aos eixos x e y da seção transversal; 

Mx,Rd e My,Rd são os momentos fletores resistentes de cálculo, respectivamente em 

relação aos eixos x e y da seção transversal. 
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Capítulo 3 

 

 

 

3 ANÁLISE NUMÉRICA DO NÓ DE LIGAÇÃO  

 

 

O avanço tecnológico dos sistemas computacionais motivam o desenvolvimento de 

pesquisas para a avaliação do comportamento estrutural por métodos numéricos.  

A análise numérica do presente trabalho foi desenvolvida em duas etapas. Este capítulo 

apresenta o desenvolvimento do modelo numérico do nó de ligação cuja concepção será 

utilizada na treliça plana. Os resultados preliminares direcionaram a realização de uma 

segunda etapa, que será apresentada posteriormente, caracterizada pela modelagem 

numérica da treliça plana, objeto de estudo experimental do presente trabalho. 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 

A análise numérica do nó de ligação foi realizada considerando-se as características 

como variação do momento de inércia das extremidades achatadas enrijecidas das 

barras, excentricidades, não linearidade física, não linearidade geométrica e efeitos de 

contato entre as superfícies envolvidas.  

Os estudos numéricos foram realizados via elementos finitos por meio do software 

ANSYS, com a utilização da linguagem APDL (ANSYS Parametric Design Language), 
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que permite a elaboração de um arquivo de entrada similar a um algoritmo de 

programação, onde são especificados parâmetros como a geometria, definição dos 

materiais, tipo de elemento, condições de contorno, carregamentos e demais 

características da ligação.  

Diversos autores realizaram estudos de ligações em perfis tubulares por meio do método 

de elementos finitos, como exemplo de alguns nacionais estão, Souza (2003), 

Sampaio (2004), Mayor (2010), Minchillo (2011), Nunes (2012), Lima (2012), 

Silva (2012), Silva (2014), Brasil et al. (2016) Nobre (2014) e Nobre et al. (2015). A 

análise numérica permitiu identificar regiões de concentração de tensões, modos de 

falha, deformações e deslocamentos. Essas informações são importantes no 

desenvolvimento do programa experimental indicando por exemplo, pontos de 

instrumentação e níveis de carregamento. 

 

3.2 Modelo numérico da ligação 

 

Conforme descrito anteriormente, um dos objetivos desta tese é desenvolver uma forma 

de achatamento para as extremidades de elementos tubulares, que possibilite um 

enrijecimento das extremidades e que também minimize a influência da mudança brusca 

do diâmetro no comportamento da barra e na estabilidade da barra sob compressão. 

Essa nova tipologia de achatamento proposta é chamada achatamento enrijecido. 

Um estudo inicial da forma do achatamento enrijecido proposto no presente trabalho, 

foi realizado tomando-se como referência um elemento tubular com 76 mm de diâmetro 

e 2,0 mm de espessura, com as extremidades compostas pelo achatamento reto 

tradicional, conforme apresentado em Sampaio (2004).  Foram consideradas geometrias 

de seções transversais da região influenciada pelo achatamento. O tubo de referência foi 

seccionado segundo a Figura 3.1 e as seções transversais foram desenhadas em papel 

milimetrado, a partir de onde se puderam levantar pontos na seção e ajustar uma forma 

regular para a seção como um todo.  
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Figura 3.1 - Seccionamento das extremidades da barra tubular de extremidade achatada  do banzo 

de uma treliça espacial. (Sampaio, 2004) 

 

Foram realizados ajustes sobre as coordenadas dos pontos de cada seção transversal do 

achatamento utilizado como referência, respeitando-se o perímetro, que propiciaram um 

esboço do contorno das seções transversais correspondentes à tipologia do achatamento 

enrijecido. A Figura 3.2 apresenta a geometria das extremidades dos elementos 

tubulares, com a indicação das seções transversais da região influenciada pelo 

achatamento. A seção 1 (S1) corresponde à parte achatada inicial e a seção 5 (S5) à 

seção circular original do perfil tubular, sendo as demais seções (S2, S3 e S4) de 

transição entre as anteriores. 

 

 
Figura 3.2 - Geometria das seções transversais do achatamento enrijecido. 
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Observa-se o achatamento diferenciado caracterizado por uma geometria não plana, 

com a criação de enrijecimento nos bordos laterais das extremidades achatadas. O 

comprimento da extremidade achatada, caracterizado pela distância entre as duas seções 

S1, é inicialmente considerado igual a 100 mm. O Apêndice A descreve as coordenadas 

dos pontos das seções S1 a S5 da Figura 3.2 e as distâncias entre as seções, destacando-

se que as coordenadas apresentadas são em função do diâmetro do perfil tubular 

utilizado para o achatamento. Essa representação em função do diâmetro possibilita 

uma variação da dimensão da seção transversal das diagonais mantendo a forma do 

achatamento.  

A Figura 3.3 apresenta uma vista do sistema de ligação estudado na primeira etapa da 

análise numérica, que foi modelado a partir do lançamento dos contornos das seções 

transversais do banzo e das diagonais e da geometria da chapa de ligação e da solda no 

software ANSYS. Trata-se de uma ligação constituída por elementos de perfis tubulares 

onde as diagonais com extremidades achatadas enrijecidas são ligadas à chapa de 

ligação soldada no banzo por meio de um único parafuso.  

 

 
Figura 3.3 - Geometria do modelo numérico do nó de ligação. 
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As variáveis geométricas principais definidas no arquivo APDL são o diâmetro, a 

espessura e o comprimento do banzo; a altura, a largura e a espessura da chapa de 

ligação; a perna e a espessura da solda; o diâmetro e a espessura das diagonais 

comprimida e tracionada e os ângulos modificados pelas excentricidades provocadas 

pelas diagonais comprimida e tracionada. Além dessas, o diâmetro dos furos, as 

distâncias entre as seções nas extremidades achatadas enrijecidas das diagonais e as 

variáveis para as funções do algoritmo e para o controle da divisão de linhas do 

lançamento das malhas. 

As coordenadas de cada ponto das seções transversais (S1 a S5) do achatamento 

enrijecido também foram colocadas em função do diâmetro do tubo no arquivo em 

linguagem APDL do ANSYS, que permite a geração da geometria do elemento tubular 

com extremidade achatada enrijecida para qualquer dimensão de perfil tubular circular. 

Com os dados de entrada que geraram a geometria da Figura 3.3, foi analisado um 

modelo considerando um perfil tubular circular com diâmetro externo de 88.9 mm e 

4.8 mm de espessura no banzo, e outro com diâmetro externo de 38.0 mm e 3.0 mm de 

espessura nas diagonais. Considerou-se uma chapa de ligação quadrada de 120 mm de 

lado e 8 de espessura. O diâmetro do furos da chapa e das extremidades achatadas 

enrijecidas das diagonais é igual a 17,5 mm. A Figura 3.4 apresenta as dimensões 

principais da extremidade achatada enrijecida para o perfil tubular considerado nas 

diagonais. 

 

40

56

100

 

Figura 3.4 - Dimensões principais da extremidade achatada enrijecida das diagonais. 
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3.2.1 Elementos Finitos Utilizados 

 

De acordo com trabalhos anteriores (Minchillo, 2011 e Nunes, 2012), o elemento mais 

adequado para a análise da ligação apresentada neste trabalho é o elemento de casca 

SHELL181. Esse elemento possui capacidade plástica, quatro nós e seis graus de 

liberdade por nó, translação em x, y e z e rotação em torno de x, y e z. O SHELL181 foi 

utilizado na modelagem de todos os elementos ligados: banzo, chapa de ligação, solda e 

diagonais.  

O ANSYS possui em sua biblioteca elementos de contato que utilizam uma superfície 

alvo e uma superfície contato para formar um par de contato, que trabalham em 

conjunto com o elemento de casca. O elemento de contato utilizado na modelagem é o 

CONTA174, que representa o contato e o deslizamento entre a superfície alvo 3-D 

(TARGE170) e uma superfície deformável, definida por este elemento. É posicionado 

nas superfícies de elementos de casca e possui as mesmas características geométricas do 

elemento a que está conectado. Ocorre o contato quando a superfície do elemento 

penetrar o elemento alvo. Na presente modelagem, a chapa de ligação foi utilizada como 

superfície alvo e as áreas das diagonais envolvidas no contato como superfícies contato, 

Figura 3.5. 

 

 (a)                                (b) 

 

Figura 3.5 - Elementos de contato. (a) Contato entre a diagonal comprimida e a chapa de ligação; 
(b) Contato entre a diagonal tracionada e a chapa de ligação. 
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O elemento alvo utilizado na modelagem é o TARGE170, que representa a superfície 

alvo para o elemento de contato associado (CONTA174). Os elementos de contato 

revestem os elementos sólidos que descrevem o limite do corpo deformável e entram 

potencialmente em contato com a superfície alvo.  

 

3.2.2 Tipos de análises 

 

Utilizou-se na modelagem numérica um material com relação tensão x deformação não 

linear, com diagrama bi-linear e o método iterativo de Newton-Raphson para a 

consideração dos efeitos da não linearidade. 

 

3.2.3 Malha 

 

Para a definição da malha, a utilização da linguagem APDL permite impor nos 

elementos o tamanho e a forma desejados, que possibilita a comparação entre modelos e 

o refinamento nas regiões de concentração de tensões.  

A malha do banzo foi gerada com um maior refinamento na região sob a chapa de 

ligação e menos refinada ao longo do comprimento, como mostra a Figura 3.6. A malha 

da chapa de ligação foi gerada por um quadrado ao redor do furo que permanece 

constante em todas as análises; para diferentes dimensões de largura e altura, basta 

acrescentar elementos nas respectivas direções, Figura 3.6. A malha utilizada na região 

da solda acompanha a uniformidade da chapa de ligação e do banzo. Para a definição da 

malha das diagonais, foi considerado um maior refinamento ao redor dos furos e nos 

enrijecedores dos bordos laterais das extremidades achatadas enrijecidas, Figura 3.7.  
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Figura 3.6 - Representação da malha desenvolvido para banzo-chapa-solda. 

 
Figura 3.7 - Representação da malha da diagonal com extremidade enrijecida. 
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3.2.4 Condições de Contorno 

 

As extremidades do banzo receberam restrições de deslocamento nas três direções 

(x, y e z). Para aplicação das condições de contorno e do carregamento nas extremidades 

livres das diagonais, os nós localizados na última linha de elementos foram 

rotacionados, com a disposição do eixo x no sentido longitudinal das diagonais. As 

extremidades livres das diagonais receberam restrições de deslocamento nas direções 

y e z, referenciadas perpendicularmente ao sentido longitudinal da diagonal. A Figura 

3.8 ilustra as condições de contorno descritas. 

 

 
Figura 3.8 - Representação das condições de contorno do modelo. 
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3.2.5 Acoplamento 

 

Com a finalidade de simular o efeito do parafuso utilizado para conectar os elementos 

tubulares envolvidos na ligação, foi realizado o acoplamento dos nós correspondentes à 

primeira linha de elementos finitos no contorno dos furos. A Figura 3.9 ilustra o 

acoplamento dos nós no modelo numérico. 

 

 
Figura 3.9 - Acoplamento dos nós do furo da ligação. 

 

3.2.6 Carregamento 

 

O carregamento foi aplicado aos nós pertencentes às linhas situadas nas extremidades 

livres não achatadas das diagonais. Uma das diagonais ficou solicitada por um 

carregamento de compressão e a outra, por um carregamento de tração, ambos de 

mesma intensidade. A Figura 3.10 mostra a aplicação do carregamento no modelo 

numérico, identificando-se a diagonal comprimida e a diagonal tracionada.  
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      (a)                                  (b) 

 

Figura 3.10 - Detalhe da aplicação do carregamento nas diagonais. (a) Diagonal comprimida. (b) 
Diagonal tracionada. 

 

 

3.3 Resultados numéricos do nó de ligação 

 

Os estudos desenvolvidos neste trabalho envolveram um programa experimental em que 

os protótipos de treliças planas foram fabricados com perfis de seção tubular circular em 

aço estrutural fabricados pela empresa Vallourec Tubos do Brasil S.A., sendo as seções 

transversais iguais às utilizadas na pesquisa realizada por Requena, et al. (2008). Assim, 

os modelos numéricos foram simulados com as dimensões nominais dos perfis tubulares 

e sem considerar imperfeições. 

Pretende-se obter por meio das análises numéricas do nó de ligação, a definição das 

dimensões dos perfis circulares dos banzos e das diagonais da treliça plana, bem como a 

dimensão e espessura das chapas de ligação. Com a finalidade de se estudar o 

comportamento das diagonais compostas pelas extremidades achatadas enrijecidas, 

busca-se uma situação em que o modo de falha seja nas diagonais.  



74 

 

Para a avaliação do desempenho da ligação por meio da análise numérica, foram 

realizados quatro estudos, que estão descritos na Tabela 3.1. Foram considerados dois 

tubos de seções circulares diferentes para o banzo e uma terceira seção para as 

diagonais. Para a chapa de ligação, tem-se duas dimensões com variação de cinco 

espessuras. 

O comprimento do achatamento da extremidade da diagonal foi adotado igual a 100 mm 

e o comprimento do banzo igual a 1000 mm, valores mantidos constantes em todas as 

análises. O diâmetro dos furos da chapa e das extremidades achatadas enrijecidas das 

diagonais é igual a 17,5 mm. O ângulo modificado pela excentricidade entre as 

diagonais e o banzo é 45º e o carregamento aplicado de mesma intensidade nas 

diagonais comprimida e tracionada igual a 48 kN. 

 

Tabela 3.1 - Descrição dos estudos para a influência da espessura da chapa de ligação. 

Características do nó de ligação 
Primeiro 
Estudo

Segundo 
Estudo

Terceiro 
Estudo

Quarto
 Estudo

Comprimento das extremidades 
achatadas das diagonais 

(mm)
100 100 100 100

Ângulo modificado pela excentricidade entre 
as diagonais e o banzo

45 º 45 º 45 º 45 º

Carregamento aplicado nas diagonais 
comprimida e tracionada

(kN)
48 48 48 48

Espessuras da chapa
 (mm)

5,0
6,3
8,0
9,5
12,6

5,0
6,3
8,0
9,5
12,7

5,0
6,3
8,0
9,5
12,8

5,0
6,3
8,0
9,5
12,5

Dimensão da chapa (largura x altura) 
(mm)

100 x 120 120 x 120 120 x 120 100 x 120 

Perfil tubular utilizado nas diagonais T 38.0 x 3.0 T 38.0 x 3.0 T 38.0 x 3.0T 38.0 x 3.0

Perfil tubular utilizado no banzo T 88.9 x 4.8 T 76.1 x 3.6 T 88.9 x 4.8T 76.1 x 3.6
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Foram utilizados nos modelos numéricos materiais com as seguintes propriedades 

mecânicas: 

 

• Módulo de elasticidade: E = 200 GPa 

• Coeficiente de Poisson: ν = 0,3 

• Tensão de escoamento dos perfis tubulares: fy = 300 MPa 

• Tensão de escoamento da chapa: fy = 250 MPa 

• Resistência mínima à tração do metal da solda: fw = 485 MPa 

 

A Figura 3.11 apresenta o ponto de início de escoamento nos elementos componentes 

da ligação observados em todas as análises numéricas realizadas. Nas diagonais, esse 

ponto localiza-se no enrijecedor lateral da extremidade achatada da barra, na transição 

de mudança da seção transversal circular para a seção do achatamento enrijecido 

(Figura 3.11a). 

O ponto de maior concentração de tensões no perfil tubular do banzo está situado na 

região comprimida pela chapa de ligação próxima à solda (Figura 3.11b). Na chapa, 

pode-se observar pelas análises numéricas preliminares que a região mais solicitada é a 

de contato entre o parafuso e o furo, que apresenta deformações excessivas a um nível 

de carga relativamente baixo, conforme observado em Minchillo (2011). Assim, para as 

análises foi considerado um ponto situado a aproximadamente 8,0 mm do entorno do 

furo na região em diagonal, iniciando-se na borda inferior do furo e progredindo em 

direção ao canto inferior esquerdo da chapa (Figura 3.11c). 
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(a) 

 

                     

                             (b)                                                                   (c) 

 

Figura 3.11 - Ponto de início de escoamento: (a) diagonais de extremidade achatada enrijecida, 
(b) banzo, (c) chapa de ligação. 

 

Da Tabela 3.2 à Tabela 3.5 são mostrados os resultados das análises numéricas dos 

quatro estudos realizados e indicam o elemento em que ocorre o início do escoamento 

em cada análise, sendo o carregamento externo correspondente destacado em vermelho. 

A carga indicada nas colunas do banzo, da chapa de ligação e das diagonais 

correspondem ao início do escoamento nos respectivos elementos. 
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No primeiro estudo, considerou-se o banzo de menor diâmetro e a chapa de ligação de 

menor dimensão. Observa-se na Tabela 3.2 que para a espessura de chapa de ligação de 

5,0 mm, as diagonais tracionada e comprimida apresentaram maior resistência quando 

comparadas à chapa e ao banzo. Para a espessura de 6,3 mm, a resistência das diagonais 

igualou-se à da chapa de ligação apresentando um valor maior que a resistência do 

banzo.  

 

Tabela 3.2 - Resultados do primeiro estudo da influência da espessura da chapa de 

ligação. 

Espessura 
da chapa

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)
Modo de falha

12,5 33,0 38,0 31,0 28,0

27,0 33,0 28,0 28,0

Banzo

6,3 21,5 26,0 26,0 26,0 Banzo

Banzo: T 76.1 x 3.6  -  Chapa: 100 x 120 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0  - Comprimento do achatamento = 100 mm

Banzo

Banzo

Diagonal

5,0 19,5 22,0 24,0 25,0

8,0 25,0 30,0 27,0 27,0

9,5

 

 

Para as espessuras de 8,0; 9,5 e 12,5 mm, a chapa de ligação apresentou-se mais 

resistente que os demais elementos. Exceto para a chapa de ligação de 12,5 mm de 

espessura, o modo de falha ocorreu no banzo, evidenciando o efeito do aumento do 

momento atuante no banzo devido à excentricidade existente na ligação, que provoca a 

plastificação da parede do tubo na região comprimida pela chapa de ligação. 

No segundo estudo apresentado na Tabela 3.3, considerou-se o banzo de maior diâmetro 

e a chapa de ligação de menor dimensão. Para as espessuras de chapa de ligação de 5,0 

e 6,3 mm, o banzo apresentou-se como o elemento mais resistente da ligação. Com o 



78 

 

uso da espessura de 8,0 mm, a resistência da chapa de ligação igualou-se à do banzo 

sendo maior do que a resistência das diagonais tracionada e comprimida. Para as 

espessuras de 9,5 e 12,5 mm, chegou-se a uma resistência de chapa de ligação superior 

aos demais elementos da ligação.  

 

Tabela 3.3 - Resultados do segundo estudo da influência da espessura da chapa de 

ligação. 

Espessura 
da chapa

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)
Modo de falha

12,5 45,0 45,5 32,0 30,0

38,0 40,0 30,0 29,0

Chapa

6,3 32,0 29,0 28,0 28,0

Banzo: T 88.9 x 4.8  -  Chapa: 100 x 120 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0  - Comprimento do achatamento = 100 mm

Diagonal

Diagonal

Diagonal

Diagonal

5,0 29,0 24,0 26,0 27,0

8,0 35,5 35,5 29,0 29,0

9,5

 

 

No segundo estudo, com exceção da análise da chapa de ligação de 5,0 mm de 

espessura, o modo de falha ocorreu nas diagonais. Comparando-se os dois primeiros 

estudos, que são diferenciados pelo perfil tubular utilizado no banzo, verifica-se o 

ganho de resistência proporcionado pelo aumento do diâmetro e da espessura do tubo, 

além da transferência do modo de falha do elemento banzo para a chapa de ligação, no 

caso da espessura de chapa de ligação de 5,0 mm e, banzo para as diagonais, no caso 

das espessuras de chapa de ligação de 6,3; 8,0 e 9,5 mm. 

O uso do perfil tubular com menor diâmetro no banzo e maior dimensão de chapa de 

ligação foram analisados no terceiro estudo. Avaliando-se a Tabela 3.4, percebe-se que 
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para todas as espessuras, a chapa de ligação apresentou-se como o elemento de maior 

resistência da ligação. Ressalta-se que para as espessuras de 5,0; 6,3 e 8,0 mm, o modo 

de falha ocorreu no banzo, para a espessura de 9,5 mm a resistência do banzo e das 

diagonais comprimida e tracionada igualaram-se, e para a chapa de ligação de 12,5 mm, 

o modo de falha ocorreu nas diagonais.  

 

Tabela 3.4 - Resultados do terceiro estudo da influência da espessura da chapa de 

ligação. 

Espessura 
da chapa

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)
Modo de falha

Banzo

Banzo: T 76.1 x 3.6  -  Chapa: 120 x 120 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0  -  Comprimento do achatamento = 100 mm

5,0 21,0 26,0 25,0 26,0

6,3 23,5 29,0 27,0 27,0

8,0 26,5 33,5 28,0 28,0

Banzo

Banzo

Banzo/Diagonal

Diagonal12,5 35,0 42,0 32,0 29,0

9,5 29,0 37,0 29,0 29,0

 

 

A avaliação da utilização do banzo de maior diâmetro e da chapa de ligação de maior 

dimensão foi realizada no quarto estudo, como mostra a Tabela 3.5. Percebe-se que para 

as espessuras de chapa de ligação de 5,0 e 6,3 mm, encontrou-se uma maior resistência 

no banzo. Para as espessuras de 8,0; 9,5 e 12,5 mm, a chapa de ligação apresentou 

maior resistência, sendo o banzo, o segundo elemento mais resistente da ligação. Para 

todas as espessuras de chapa de ligação consideradas, o modo de falha foi identificado 

nas diagonais, objeto de estudo do presente trabalho. 
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Tabela 3.5 - Resultados do quarto estudo da influência da espessura da chapa de 

ligação. 

Espessura 
da chapa

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)
Modo de falha

Chapa/Diagonal

Banzo: T 88.9 x 4.8  -  Chapa: 120 x 120 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0  -  Comprimento do achatamento = 100 mm

5,0 32,0 28,0 27,0 28,0

6,3 35,0 33,0 28,0 28,0

8,0 38,0 40,0 30,0 29,0

Diagonal

Diagonal

Diagonal

Diagonal12,5 48,0 50,0 34,0 30,0

9,5 42,0 45,0 32,0 29,0

 

 

Nos quatro estudos realizados, a chapa de ligação apresentou-se como o elemento mais 

resistente da ligação quando considerada a espessura de 8,0 mm. Verifica-se no quarto 

estudo a maior diferença de resistência entre a chapa de ligação e as diagonais 

comprimida e tracionada sendo o modo de falha identificado nas diagonais. 

A utilização das espessuras de 9,5 mm e 12,5 mm na chapa de ligação favoreceram a 

sua resistência caracterizando-a como o elemento mais resistente da ligação nos quatro 

estudos e, com exceção do primeiro estudo com espessura de 9,5 mm, proporcionaram o 

modo de falha nas diagonais .  

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que o uso do perfil tubular de maiores 

dimensões (diâmetro e espessura) ocasiona uma maior resistência da ligação e elimina o 

modo de falha no banzo, ou seja, diminui as deformações e reduz o efeito localizado na 

região comprimida pela chapa de ligação. A chapa de ligação de maior dimensão 

também favoreceu a ligação com um aumento de resistência.  
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A Tabela 3.6 apresenta dois modelos que foram selecionados para a apresentação de 

resultados gráficos do nó de ligação estudado.  

 

Tabela 3.6 - Modelos numéricos selecionados. 

Características dos modelos
Primeiro 
Modelo

Segundo 
Modelo

Perfil tubular utilizado no banzo T 88.9 x 4.8T 76.1 x 3.6

Perfil tubular utilizado nas diagonais T 38.0 x 3.0T 38.0 x 3.0

Dimensão da chapa (largura x altura) 
(mm)

120 x 120 120 x 120 

Espessura da chapa
 (mm)

8,08,0

 

 

As Figura 3.12 e Figura 3.13 apresentam respectivamente, os resultados numéricos do 

Primeiro Modelo e do Segundo Modelo no gráfico carga da diagonal comprimida 

versus deformação de von Mises. Foi utilizada a carga da diagonal comprimida, pois o 

deslocamento na região de compressão é maior do que na região tracionada. Os valores 

foram medidos nos pontos indicados na Figura 3.11. 
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Figura 3.12 - Gráfico carga da diagonal comprimida x deformação de von Mises do Primeiro 

Modelo.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

P (kN)

ɛ (µm/m)

Banzo

Chapa

Diagonal Comprimida - Extremidade

Diagonal Tracionada - Extremidade

Deformação Limite - Chapa

Deformação Limite - Tubos

 
Figura 3.13 - Gráfico carga da diagonal comprimida x deformação de von Mises do Segundo 

Modelo.  



83 

 

Como resultados do Primeiro Modelo, nas Figura 3.14, Figura 3.15 e Figura 3.16 são 

ilustradas a distribuição da tensão de von Mises no banzo, na diagonal comprimida e na 

chapa de ligação, respectivamente, para o carregamento de 27 kN, que corresponde ao 

início de escoamento no banzo.  

 
Figura 3.14 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) no banzo para a carga de 27 kN. 

 

 
Figura 3.15 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na diagonal para a carga de 27 kN. 
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Figura 3.16 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na chapa de ligação para a carga de 

27 kN. 

 

Para o Segundo Modelo, são apresentados nas Figura 3.17, Figura 3.18 e Figura 3.19, os 

resultados obtidos referentes a distribuição da tensão de von Mises no banzo, na 

diagonal comprimida e na chapa de ligação, respectivamente, para o carregamento de 

30 kN, que corresponde ao início de escoamento na diagonal. 

 

 
Figura 3.17 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) do banzo para a carga de 30 kN. 
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Figura 3.18 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) da diagonal para a carga de 30 kN. 

 

 
Figura 3.19 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) da chapa de ligação para a carga de 

30 kN. 

 

Nos dois modelos, a distribuição das tensões de von Mises nas diagonais comprimida e 

tracionada mostrou o efeito da redução de rigidez em função da mudança do momento 

de inércia provocada pelo achatamento das extremidades da barras, ocasionando uma 

maior concentração de tensões nesta região. O banzo apresentou maiores deformações 

na região comprimida pela chapa de ligação; na chapa de ligação esse efeito foi 
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observado em uma região em diagonal, iniciando-se na borda inferior do furo e 

progredindo em direção ao canto inferior esquerdo da chapa de ligação. 

Dando continuidade aos estudos numéricos do nó de ligação, avaliou-se a influência da 

variação do comprimento das extremidades achatadas das diagonais no comportamento 

da ligação, considerando-se os comprimentos de 80, 100, 120 e 140 mm. A Tabela 3.7 

apresenta os resultados desse estudo para o Primeiro Modelo e a Tabela 3.8 para o 

Segundo Modelo. São apresentados os valores da carga externa aplicada às diagonais 

comprimida e tracionada que ocasionam o início do escoamento em cada um dos 

elementos nos pontos indicados na Figura 3.11. 

 

Tabela 3.7 - Estudo da influência da variação do comprimento das extremidades 

achatadas das diagonais para o Primeiro Modelo. 

Comprimento do 
achatamento

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)

140 26,0 34,0 23,0 23,0

120 26,0 34,0 25,0 25,0

100 26,0 34,0 28,0 28,0

80 26,0 34,0 31,0 31,0

Banzo: T 76.1 x 3.6  -  Chapa: 120 x 120 mm  - Espessura da chapa:  8.0 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0
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Tabela 3.8 - Estudo da influência da variação do comprimento das extremidades 

achatadas das diagonais para o Segundo Modelo. 

Comprimento do 
achatamento

(mm)

Banzo
(kN)

Chapa
(kN)

Diagonal 
Comprimida

(kN)

Diagonal 
Tracionada

(kN)

80 38,0 40,0 33,0 33,0

Banzo: T 88.9 x 4.8  -  Chapa: 120 x 120 mm  -  Espessura da chapa: 8.0 mm  -  Diagonais: T 38.0 x 3.0

100 38,0 40,0 29,0 29,0

120 38,0 40,0 26,0 26,0

140 38,0 40,0 24,0 24,0
 

 

Observa-se que o acréscimo no comprimento do achatamento proporciona uma 

diminuição de resistência das diagonais, mas não altera a resistência dos outros 

elementos da ligação, chapa de ligação e banzo. 

Os resultados numéricos representados graficamente pela carga da diagonal comprimida 

versus deformação de von Mises para os comprimentos de achatamento de 80, 100, 120 

e 140 mm estão apresentados na Figura 3.20 para o Primeiro Modelo e na Figura 3.21 

para o Segundo Modelo. 
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Figura 3.20 - Gráfico carga da diagonal comprimida x deformação de von Mises para os 

comprimentos de achatamento de 80, 100, 120 e 140 mm para o Primeiro Modelo. 
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Figura 3.21 - Gráfico carga da diagonal comprimida x deformação de von Mises para os 

comprimentos de achatamento de 80, 100, 120 e 140 mm para o Segundo Modelo. 



89 

 

De acordo com os resultados numéricos obtidos, foi selecionado o Segundo Modelo 

como referência para a composição dos protótipos das análises experimentais, em que 

são utilizados tubos de seção circular T 88,9 x 4,8 no banzo e T 38,0 x 3,0 nas 

diagonais, e chapa de ligação com dimensões 120 x 120 mm e 8,0 mm de espessura. 

Este modelo atende a finalidade do presente trabalho, que dirige o foco de estudo para a 

falha nas diagonais.   
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Capítulo 4 

 

 

 

4 ANÁLISE NUMÉRICA DA TRELIÇA COM EXTREMIDADES 

ACHATADAS ENRIJECIDAS 

 

 

Na primeira etapa das análises numéricas, foram realizados os estudos numéricos 

preliminares do nó de ligação, que nortearam a definição da forma de enrijecimento das 

extremidades achatadas das diagonais e a definição do protótipo experimental do 

presente trabalho, conforme capítulo anterior. Este capítulo apresenta uma segunda 

etapa com o desenvolvimento do modelo numérico de treliça plana com extremidades 

achatadas enrijecidas.  

Assim, neste capítulo foram realizados estudos via método dos elementos finitos por 

meio do programa ANSYS para a avaliação do comportamento da treliça plana. Por 

meio dos resultados numéricos, é possível a identificação de pontos de concentração de 

tensões, da tendência de deformação da estrutura e seus deslocamentos, além do 

conhecimento do nível de carga a ser aplicado nas análises experimentais. 

 

4.1 Geometria do modelo numérico da treliça 

 

No modelo numérico é estudada uma treliça plana simétrica composta por perfis 

tubulares circulares e configuração geométrica tipo Warren, formada por triângulos 
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isósceles, com banzos paralelos. Possui seis diagonais e sete chapas de ligação 

idênticas. Utiliza-se a tipologia de ligação apresentada no capítulo 3, inclusive com o 

tipo de achatamento enrijecido das extremidades das diagonais. Trata-se da treliça 

definida para a confecção dos protótipos experimentais. 

Devido à disponibilidade, utilizou-se o perfil tubular com diâmetro de 88,9 mm e 

espessura de 7,6 mm nos banzos inferior e superior e o perfil tubular com diâmetro de 

38,0 mm e espessura de 3,0 mm nas diagonais. Optou-se pela utilização deste tubo nos 

banzos devido à maior espessura quando comparado ao que foi inicialmente selecionado 

na análise numérica do sistema de ligação (capítulo 3). Da Figura 4.1 à Figura 4.3 têm-

se a geometria da treliça e dos elementos componentes. A geometria das diagonais dos 

protótipos experimentais, quando da fabricação da extremidade achatada enrijecida, foi 

alterada em relação a utilizada no modelo numérico da ligação analisado no capítulo 3. 

Essa alteração refere-se apenas à largura da região plana do achatamento, passando de 

40 mm no modelo numérico do capítulo 3, Figura 3.4, para 30 mm no protótipo 

experimental (Figura 4.2a). 
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Figura 4.1 - Geometria da treliça plana. Dimensões em milímetros. 
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Figura 4.2 - Diagonais tubulares circulares com extremidades achatadas enrijecidas T 38,0 X 3,0. 
(a) Vista frontal ; (b) Corte longitudinal na região dos furos. Dimensões em milímetros. 
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Figura 4.3 - Dimensões da chapa de ligação da treliça plana com espessura de 8,0 mm. 

Dimensões em milímetros. 

 

Os modelos numéricos da treliça foram realizados com as dimensões nominais dos 

perfis tubulares sem levar em conta imperfeições iniciais dos elementos. 

Assim, a altura da treliça medida entre as linhas de centro dos banzos é 1000 mm. O 

comprimento total dos banzos superior e inferior é, respectivamente, 5200 mm e 
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3300 mm. O comprimento total das diagonais é 1150 mm e a distância entre os centros 

de furos 1090 mm. O ângulo original entre as diagonais e os banzos é 53º e o ângulo 

modificado pelas excentricidades 47º.  

Para facilitar a identificação dos elementos na treliça estudada, será utilizada a seguinte 

nomenclatura no decorrer do trabalho, Figura 4.4. 

 

 Banzo Inferior: BI 

 Banzo Superior: BS 

 Diagonais: D1, D2, D3, D4, D5 e D6 

 Chapas de Ligação: C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 

 

BI

D1

C1

BS

D2 D3 D4 D5 D6

C2 C3

C4 C5 C6 C7

 
Figura 4.4 - Identificação dos elementos da treliça. 

 

4.1.1 Modelo numérico da treliça 

 

Dentre as principais variáveis geométricas definidas no arquivo APDL para o modelo 

numérico estão as dimensões da treliça, como altura total, ângulos entre banzos e 

diagonais, comprimento total dos banzos inferior e superior, comprimento livre das 

extremidades dos banzos, comprimento total e distância entre centros de furos das 
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diagonais e distância entre centros de furos das chapas de ligação. Incluem também as 

dimensões e espessuras dos banzos, diagonais, chapas de ligação e solda, e distância 

entre seções das extremidades achatadas enrijecidas das diagonais. Além destas, foram 

utilizadas variáveis para as funções do algoritmo e para o controle da divisão de linhas 

para definição das malhas quanto ao número de elementos, ou seja, mais ou menos 

refinadas. 

Com a definição da geometria de todos os elementos constituintes da treliça, banzos, 

diagonais, chapas de ligação e soldas, foram definidas áreas discretizadas com 

elementos de casca. Na Figura 4.5 tem-se uma vista geral da treliça plana e na Figura 

4.6 tem-se o detalhe de dois nós que representam as ligações e a discretização utilizada 

com elementos de casca.  

 

 
Figura 4.5 - Modelo numérico da treliça. 
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 (a)                                                                   (b) 

Figura 4.6 - Detalhes do modelo numérico discretizado. (a) Nó de ligação central do banzo 
inferior. (b) Extremidade do banzo inferior. 

 

Os elementos finitos de casca, os elementos finitos de contato entre as extremidades das 

diagonais e as chapas de ligação, os tipos de análises, a tipologia da malha utilizada nos 

banzos, diagonais, chapas de ligação e solda, e o acoplamento entre os elementos de 

ligação foram considerados conforme apresentado no capítulo 3 (itens 3.2.1 a 3.2.3 e 

3.2.5) quando dos estudos do nó de ligação. 

Observa-se que para a geometria da treliça, quando solicitada a carregamentos de 

gravidade de mesma intensidade nos nós centrais do banzo superior, o resultado teórico 

obtido por meio do modelo de treliça ideal comumente utilizado em projetos, fornece 

esforços normais de mesma intensidade em módulo nas diagonais mais solicitadas D1, 

D2, D5 e D6. As diagonais D1 e D6 ficam submetidas a esforços de tração e as 

diagonais D2 e D5 ficam submetidas a esforços de compressão.  

 

4.1.2 Condições de Contorno e Carregamento 

 

Para a realização dos ensaios experimentais, está prevista a aplicação de carga nos dois 

nós centrais do banzo superior da treliça e a estrutura será apoiada nas extremidades do 

banzo superior. Assim, realizou-se inicialmente uma análise numérica considerando-se 
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a aplicação de uma carga concentrada em cada um dos nós centrais, no topo do banzo 

superior. Verificou-se um efeito localizado de concentração de tensões nesses pontos. 

Com a finalidade de proporcionar uma distribuição da carga e suprimir esse efeito 

localizado, foi projetado um suporte para receber o carregamento experimental.  

Para as regiões dos apoios da treliça localizados na parte inferior das duas extremidades 

do banzo superior, foi definido que, para não ocasionar uma concentração de tensão 

excessivas, seriam colocados apoios alinhados em relação ao eixo do banzo com um 

comprimento definido em 170 mm. A Figura 4.7 destaca esse apoio em uma das 

extremidades do banzo superior. Os apoios receberam restrições de deslocamentos nas 

direções transversal (x) e longitudinal (z) em relação ao plano da treliça, sendo que, no 

ponto de trabalho da treliça (PT), foram impostas restrições nas direções transversal (x), 

vertical (y) e longitudinal (z) da treliça plana. As extremidades do banzo inferior 

receberam restrições de deslocamento na direção perpendicular à treliça (x), Figura 4.8.  

 

 

 
Figura 4.7 - Condições de contorno em um dos apoios da treliça no banzo superior. 
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Figura 4.8 - Condições de contorno do banzo inferior da treliça. 

 

 

Para o caso da concentração de tensões na região de aplicação de carga nos dois nós 

centrais do banzo superior, foi simulada uma distribuição de carregamento na região. 

Essa distribuição foi realizada de modo a forçar a distribuição da carga pela seção 

transversal do tubo. A Figura 4.9 ilustra o carregamento aplicado em um dos nós e um 

esquema de aplicação da carga para melhor visualização dessa distribuição. Os dois nós 

foram submetidos a carregamentos de mesma intensidade. O carregamento foi aplicado 

sobre cada nó considerando-se um comprimento longitudinal correspondente ao dobro 

da largura da chapa (240 mm). 
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Figura 4.9 - Aplicação do carregamento nos nós centrais do banzo superior. 

 

 

4.1.3 Resultados da análise numérica da treliça 

 

Conforme verificado no estudo numérico do nó apresentado no capítulo 3, o uso do 

perfil tubular de maiores diâmetros e espessuras no banzo e maior dimensão e espessura 

de chapa de ligação, levou a uma maior capacidade resistente da ligação, ocorrendo o 

colapso das diagonais. Destaca-se que as propriedades mecânicas e dimensionais foram 

as nominais. 

 

• Módulo de elasticidade: E = 200 GPa 

• Coeficiente de Poisson: ν = 0,3 

• Tensão de escoamento dos perfis tubulares: fy = 300 MPa 
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• Tensão de escoamento da chapa de ligação: fy = 250 MPa 

• Resistência mínima à tração do metal da solda: fw = 485 MPa 

 

As análises apresentadas são para um carregamento aplicado em cada nó central do 

banzo superior igual a 36 kN, ou seja, uma carga total, P, de 72 kN. 

Assim como nas análises preliminares das ligações, os resultados numéricos da treliça 

plana indicam que o início de escoamento nas diagonais comprimidas D2 e D5 e nas 

diagonais tracionadas D1 e D6 localiza-se no enrijecedor lateral da extremidade 

achatada enrijecida da barra, na transição de mudança da seção transversal circular para 

a seção do achatamento enrijecido, conforme Figura 4.10a.  

O ponto de maior concentração de tensões, avaliando-se os perfis tubulares dos banzos 

inferior e superior, está situado nas regiões tracionadas pelas chapas de ligação C1 e C3, 

localizadas nas extremidades do banzo inferior, produzindo-se o mesmo efeito nos dois 

pontos devido a simetria da estrutura (Figura 4.10b).  

Considerando-se a chapa de ligação C1, pode-se observar conforme esperado, que a 

região mais solicitada é a de contato entre o parafuso e o furo, que apresenta 

deformações excessivas a um nível de carga relativamente baixo. Da mesma forma que 

adotado na análise numérica da ligação, foi considerado um ponto situado a 

aproximadamente 8,0 mm do entorno do furo na região em diagonal, iniciando-se na 

borda inferior do furo e evoluindo em direção ao canto inferior direito da chapa de 

ligação (Figura 4.10c).  

A Figura 4.11 apresenta os resultados numéricos no gráfico carga total, P, versus 

deformação específica de von Mises no ponto de início de escoamento em cada um dos 

elementos componentes da treliça plana. Observa-se que o início de escoamento ocorre 

primeiro na extremidade da diagonal tracionada e, em seguida, na extremidade da 

diagonal comprimida. 
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(a) 

 

      

                    (b)                                                                 (c) 

 

Figura 4.10 - Ponto de início de escoamento: (a) extremidade das diagonais, (b) extremidade do 
banzo inferior (chapa de ligação C1), (c) chapa de ligação C1 do banzo inferior. 
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Figura 4.11 - Gráfico carregamento x deformação de von Mises da treliça plana relativo a cada 

elemento componente. 

 

 

Da Figura 4.12 a Figura 4.15 é apresentada a distribuição da tensão de von Mises no 

banzo inferior, na diagonal tracionada, na diagonal comprimida e na chapa de ligação. 

As Figuras apresentadas referem-se a carga total de 39 kN, que corresponde ao início de 

escoamento nas extremidades das diagonais tracionadas.  
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Figura 4.12 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) no banzo inferior para a carga de 

39 kN. 

 

 

 
Figura 4.13 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na diagonal tracionada para a carga 

de 39 kN. 
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Figura 4.14 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na diagonal comprimida para a carga 

de 39 kN. 
 

 
Figura 4.15 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na chapa de ligação C1 para a carga 

de 39 kN. 

 

Destaca-se na análise numérica da treliça plana o comportamento das diagonais 

comprimidas mais solicitadas D2 e D5 que apresentaram, em um primeiro momento, 

início de escoamento no enrijecedor lateral da extremidade achatada enrijecida da barra, 
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e na continuidade do acréscimo de carga, pôde ser observado o início do escoamento na 

metade do comprimento da barra, na região comprimida em decorrência da deflexão 

lateral.  

O gráfico carga versus deformação de von Mises da Figura 4.16 apresenta os resultados 

das diagonais comprimidas mais solicitadas D2 ou D5 em três pontos localizados em 

regiões distintas, um correspondente ao início de escoamento no enrijecedor lateral da 

extremidade achatada enrijecida da barra, e outros dois localizados na metade do 

comprimento da barra, um na região comprimida e outro, na região tracionada.  
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Figura 4.16 - Gráfico carregamento x deformação de von Mises em regiões da diagonal 

comprimida. 

 

A Figura 4.17 ilustra a distribuição da tensão de von Mises na diagonal comprimida 

para o carregamento de 64 kN, que corresponde ao início de escoamento no ponto 

localizado na metade do comprimento da diagonal, e na região de compressão devido à 

deflexão oriunda do efeito da flambagem.  
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(a) 

 

 (b) 

Figura 4.17 - Distribuição das tensões de von Mises (MPa) na diagonal comprimida para a carga 
de 64 kN. (a) Vista de região tracionada da diagonal. (b) Vista de região comprimida da diagonal. 
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Percebe-se um deslocamento máximo de 6,09 mm na direção perpendicular ao plano da 

treliça na metade do comprimento das diagonais comprimidas D2 e D5, para uma carga 

P de 64 kN, como ilustra a Figura 4.18. 

 
Figura 4.18 - Deslocamentos perpendiculares ao plano da treliça da diagonal comprimida para a 

carga de 64 kN. 

 

Confirmou-se por meio da análise numérica da treliça que a definição do protótipo está 

de acordo com o objetivo do trabalho, pois o comportamento da treliça levou a um 

mecanismo das diagonais compostas pelo achatamento enrijecido nas extremidades. As 

chapas de ligação e os banzos inferior e superior apresentaram capacidade resistente 

superior às diagonais, conforme previsto nas análises numéricas da ligação (capítulo 3). 

Com os resultados numéricos obtidos para a treliça, verificou-se que o início de 

escoamento foi detectado nas extremidades das diagonais tracionadas D1 e D6 e das 

diagonais comprimidas D2 e D5. Com a continuidade dos passos de carga, pôde ser 
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observado o início do escoamento na metade do comprimento longitudinal das 

diagonais comprimidas D2 e D5, na região comprimida em função da deflexão da 

flambagem da barra.  

Assim, as análises possibilitam a identificação dos pontos críticos da estrutura 

referentes às tensões, deformações e deslocamentos, direcionando a escolha adequada 

da instrumentação e do nível de carregamento das análises experimentais. 

O modelo numérico desenvolvido será reavaliado por meio de comparações com os 

resultados experimentais e os resultados serão apresentados nos capítulos posteriores. 
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Capítulo 5 

 

 

 

5 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

O programa experimental desenvolvido neste trabalho foi realizado no Laboratório de 

Estruturas Professor Altamiro Tibiriçá Dias da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Este capítulo apresenta a descrição dos protótipos, sua 

geometria, propriedades mecânicas, esquema de montagem dos ensaios, a 

instrumentação utilizada, o sistema de aquisição de dados e a metodologia de ensaio.  

 

5.1 Características do Protótipo 

 

Para a avaliação do comportamento estrutural, foram fabricados e ensaiados dois 

protótipos de treliça plana idênticos. Os ensaios foram identificados como primeiro 

ensaio e segundo ensaio. Os estudos numéricos realizados anteriormente e apresentados 

nos capítulos 3 e 4 possibilitaram a definição da geometria final dos protótipos das 

análises experimentais. O esquema geral dos protótipos é apresentado na Figura 5.1 

com suas dimensões, aparatos de apoio e aplicação de carga.  
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Figura 5.1 - Esquema geral do protótipo de treliça plano. Dimensões em milímetros. 

 

O protótipo é composto por dois banzos paralelos, um inferior e outro superior, 

compostos por perfil tubular circular com diâmetro externo de 88,9 mm e espessura de 

7,6 mm. A altura da treliça medida entre as linhas de centro dos banzos é 1000 mm. O 

comprimento total dos banzos superior e inferior é, respectivamente, 5200 mm e 

3300 mm. O ângulo original entre as diagonais e os banzos é 53º e o ângulo modificado 

pelas excentricidades 47º. 

O ponto de trabalho da treliça está localizado a exatos 99,02 mm do centro de furo das 

chapas situadas nas extremidades do banzo superior em direção aos apoios, conforme 

ilustra a Figura 5.2. 

350

99,02

 

Figura 5.2 - Ponto de trabalho (PT) da treliça. Dimensões em milímetros. 
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Cada protótipo possui seis diagonais idênticas com extremidades achatadas enrijecidas, 

compostas por perfil tubular circular com diâmetro externo de 38,0 mm e espessura de 

3,0 mm. O comprimento total das diagonais é 1150 mm e a distância entre os centros de 

furos 1090 mm (Figura 5.3). O comprimento do achatamento enrijecido das 

extremidades é 100 mm e o furo situado nessa região possui 18 mm de diâmetro. As 

demais dimensões do achatamento estão também representados na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Dimensões das diagonais. Dimensões em milímetros. 

 

São utilizadas sete chapas de ligação com geometria quadrada de lado igual a 120 mm  

e espessura de 8,0 mm. O furo localizado no centro geométrico da chapa de ligação 

possui 16 mm de diâmetro, Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Dimensões da chapa de ligação do protótipo da treliça plana. Dimensões em 

milímetros. 
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O sistema de ligação adotado para a treliça tubular plana trata-se da conexão entre chapa 

de ligação e perfil tubular circular, na qual as diagonais são ligadas às chapas de ligação 

soldadas aos banzos por meio de um único parafuso. Em cada protótipo de treliça foram 

utilizados sete parafusos sextavados de alta resistência do tipo ASTM A325, fabricante 

BEL, com diâmetro de 5/8", porcas sextavadas e arruelas.   

A tipologia de ligação considerada no protótipo utiliza a extremidade com ponta 

achatada enrijecida desenvolvida nesse trabalho, e a preparação das extremidades das 

barras envolve achatamento e execução de furos. 

O achatamento da extremidade foi feito em uma prensa com duas ferramentas, sendo 

uma fixa, onde a extremidade do tubo é posicionada e uma móvel, que produz o 

impacto para o achatamento. Packer & Henderson (1997) destacam que pequenas 

fissuras que podem surgir nos lados ou na parte achatada do tubo são aceitáveis se não 

ultrapassarem a parte plana, e podem ser reparadas com solda. Obtêm-se melhores 

resultados se as barras forem pré-aquecidas (540ºC a 650ºC) ao serem submetidas ao 

achatamento, além de minimizar as tensões residuais e possíveis problemas. 

A empresa Braaços desenvolveu uma ferramenta para a confecção do achatamento 

enrijecido proposto no presente trabalho, e o resultado obtido foi bastante satisfatório 

com relação à geometria esperada e sem a presença de trincas, como apresentado na 

Figura 5.5. A ferramenta produzida tem dimensões adequadas para proporcionar a 

forma proposta para as extremidades dos tubos. Assim, os tubos foram cortados nos 

comprimentos definidos para as diagonais da treliça e foi realizado o achatamento e a 

furação das extremidades das diagonais. 

 

Figura 5.5 - Vista do achatamento e enrijecimento da extremidade de uma das diagonais. 
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A Figura 5.6 apresenta uma ligação das diagonais e banzo em perfil tubular circular da 

treliça por meio de chapas de ligação soldadas aos banzos. 

 
Figura 5.6 - Ligação da treliça entre diagonais e banzo. 

 

Para apoio e transmissão do carregamento aos protótipos, foram soldados acessórios no 

banzo superior de modo a viabilizar a montagem experimental (Figura 5.7). Foram 

soldados na treliça plana dois apoios, Apoio (Perfil T), em formato “T” para possibilitar 

a transferência das reações da treliça, sendo um em cada extremidade do banzo superior. 

Para a transmissão do carregamento, foi soldado um acessório, Suporte (Perfil U), em 

formato U sobre cada nó central do banzo superior. A seguir tem-se maior detalhamento 

desses acessórios. 

 

Apoio (Perfil T)

Suporte (Perfil U) Suporte (Perfil U)

Apoio (Perfil T)

 
Figura 5.7 - Geometria do protótipo de treliça com os acessórios nos apoios e nos nós centrais. 
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Os acessórios denominados Apoios são compostos por perfis de seção transversal T, 

com altura de 330 mm, mesa com 255 mm de largura, 21 mm de espessura, e alma com 

14 mm de espessura, Figura 5.8. Foram realizados recortes nos apoios para o adequado 

posicionamento nas extremidades do banzo superior. Ressalta-se a importância do 

correto posicionamento do ponto de trabalho da treliça na montagem experimental. 
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                  (a)                                                                  (b) 

Figura 5.8 - Acessório Apoio do módulo de treliça plano. (a) Detalhes do Apoio; (b) Vista do 
Apoio experimental na extremidade do banzo superior. 

 

 

Para a aplicação do carregamento, foi soldado um acessório em forma de U sobre cada 

um dos nós centrais do banzo superior. O acessório Suporte (Perfil U)  é composto por 

três chapas soldadas, uma de dimensões 240x120x10 mm e duas de 240x50x10 mm. A 

Figura 5.9 ilustra a geometria do acessório descrito. 
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 (b) 

Figura 5.9 - Acessório para transmissão de carregamento – Suporte (Perfil U). (a) Detalhes do 
suporte; (b) Vista do suporte do nó do banzo superior na análise experimental. Dimensões em 

milímetros. 

 

A preparação dos elementos componentes dos dois protótipos de treliça planos, com 

exceção das extremidades das diagonais, e a montagem dos protótipos foram realizadas 

no Laboratório de Estruturas Professor Altamiro Tibiriçá Dias da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

Dentre as etapas de preparação, destacam-se a furação das chapas de ligação, o corte 

dos tubos nos comprimentos adequados aos banzos e às diagonais, o corte dos apoios 

em suas corretas dimensões, pintura e o processo de soldagem apoios e dos suportes 

para transferência carregamento. Com todos os elementos prontos, procedeu-se a 
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montagem dos protótipos como ilustrado na Figura 5.10. O aperto nos parafusos foi 

realizado com a utilização do torquímetro, em que foi aplicado 12 kgf.m. 

 

 
Figura 5.10 - Vista geral da montagem dos protótipos. 

 

5.2 Propriedades mecânicas dos perfis tubulares e chapas de ligação 

 

Os perfis tubulares utilizados na fabricação dos protótipos foram produzidos pela 

empresa Vallourec Tubos do Brasil S.A. Considerando que o estudo da treliça plana tem 

como objetivo a avaliação das diagonais com extremidades achatadas enrijecidas, foi 

realizada a caracterização do material do tubo com diâmetro externo de 38,0 mm e 

espessura de 3,0 mm que compõe esses elementos, atendendo as especificações da 

norma ABNT NBR ISO 6892 (2002).  

Os ensaios de caracterização foram feitos no Laboratório de Estruturas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, na máquina de ensaios universal INSTRON SATEC 5569, que 

possui capacidade de carga de 2MN, e realiza ensaios de tração e compressão, Figura 

5.11. Foram confeccionados 5 corpos de prova que consistem em segmentos de tubos 

com 50 cm de comprimento fechados nas duas extremidades por acessórios compostos 
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por perfis T. A Figura 5.12 mostra um corpo de prova original ao lado de outro 

ensaiado, onde foi observado um alongamento de 100 mm.  

Os ensaios forneceram para cada corpo de prova, a curva tensão-deformação típica, o 

valor da tensão de escoamento fy, que variou entre 380 MPa e 390 MPa, e da tensão de 

ruptura fu, que variou entre 540 MPa e 550 MPa. A Figura 5.13 mostra o resultado de 

um dos ensaios. Observa-se a ocorrência de quatro picos no gráfico, que são justificados 

em função do critério de parada da máquina por segurança em função de deslocamentos 

excessivos. 

Verificou-se uma diferença na ordem de 3% entre os resultados obtidos nos ensaios de 

tração para as tensões de escoamento e ruptura, considerando-se o valor final, a média 

aritmética entre os valores resultantes dos cinco ensaios. A Tabela 5.1 apresenta o 

resultado da caracterização do aço do perfil tubular das diagonais. 

 

 

Figura 5.11 - Corpo de prova ao final do ensaio na máquina INSTRON SATEC 5569 . 
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Figura 5.12 - Corpos de prova de segmento de tubo.  
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Figura 5.13 - Gráfico tensão versus deslocamento de um dos ensaios de caracterização do aço das 

diagonais. 

 

Tabela 5.1 - Resultado da caracterização do aço do perfil tubular das diagonais. 

Perfil 
Tubular

fy
(MPa)

fu
(MPa)

38,0 x 3,0 385 545
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Para os materiais das chapas de ligação e dos banzos, são considerados nas análises os 

valores nominais do valor da tensão de escoamento fy, e da tensão de ruptura fu. A 

Tabela 5.2 apresenta as propriedades mecânicas do aço ASTM A36 utilizado na 

fabricação das chapas de ligação e do aço estrutural do perfil tubular laminado 

VMB 350 COR utilizado na fabricação dos tubos dos banzos. 

 

Tabela 5.2 - Propriedades mecânicas nominais dos aços das chapas de ligação e dos 

banzos. 

Material
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Perfil Tubular
88,9 x 7,6

350 485

Chapas 250 400
 

 

5.3 Levantamento das imperfeições 

 

Em decorrência dos processos de fabricação, os elementos estruturais podem apresentar 

imperfeições geométricas que podem influenciar o comportamento estrutural. Em 

seções formadas a frio, como no caso do achatamento das extremidades das diagonais, 

esse efeito pode ser mais acentuado.  

Foram levantadas as imperfeições de todos os elementos componentes das duas treliças 

isoladamente, destacando-se as diagonais, em que foram desenhadas em papel 

milimetrado as seções transversais de cada uma das extremidades, como exemplifica a 

Figura 5.14, e verificados os comprimentos dos achatamentos, além da verificação de 

imperfeições globais das estruturas montadas para ensaio, como medição dos ângulos 

das diagonais (Figura 5.15) e alinhamentos entre os banzos superior e inferior (Figura 

5.16). 
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Figura 5.14 - Levantamento de imperfeições das seções transversais de três extremidades com 
achatamento enrijecido. 

 

Nos dois protótipos, todas as diagonais apresentaram o ângulo muito próximo do de 

projeto (47º), sendo a diferença máxima igual 0,3º. No primeiro ensaio foi verificada 

uma diferença no alinhamento entre o banzo superior e o banzo inferior de 2 cm, no 

ponto situado na chapa de ligação C1, sendo esse valor nulo na posição da chapa de 

ligação C3. No segundo ensaio, a diferença no alinhamento entre o banzo superior e o 

banzo inferior foi de 3 cm no ponto situado na chapa de ligação C3 e 0,4 cm na posição 

da chapa de ligação C1. 

 

 
Figura 5.15 - Medição dos ângulos das diagonais. 
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Figura 5.16 - Verificação do alinhamento entre os banzos superior e inferior. 

 

 

5.4 Metodologia de montagem 

 

Foi adotada a mesma metodologia de montagem dos protótipos nos dois ensaios. Na 

Figura 5.17 tem-se uma vista geral do ensaio.  
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 (b) 

Figura 5.17 - Vista geral do Primeiro Ensaio. (a) Montagem experimental; (b) Esquema da 
montagem experimental. 

 

A treliça foi posicionada sobre dois apoios, respeitando-se a posição do ponto de 

trabalho (PT), um do primeiro gênero e outro do segundo gênero, que foram 
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posicionados sobre chapas de aço auxiliares e em dois blocos de concreto com altura 

adequada, visando possibilitar a instrumentação para medição das flechas. 

Com a finalidade de se evitar a instabilidade lateral da treliça, foram utilizadas 

contenções ajustáveis à posição dos protótipos conforme Figura 5.18. As contenção 

impossibilitaram a movimentação lateral da estrutura e permitiram a livre 

movimentação vertical do protótipo. As contenções foram fabricadas considerando-se 

uma folga de 10 mm entre os pontos de contato destas com os banzos inferior e superior 

da treliça. 

Durante a realização do primeiro ensaio, em alguns instantes, foi percebida a restrição 

ao movimento vertical da treliça pelas contenções laterais devido ao movimento lateral 

da estrutura, sendo necessário um ajuste na posição das contenções. Com a finalidade de 

evitar o problema no segundo ensaio, optou-se pela imposição de uma pequena folga 

entre as contenções laterais e os tubos dos banzos inferior e superior. A Figura 5.19 

ilustra um detalhe da folga no banzo superior. 

 

 

(a) 
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 (b) 

Figura 5.18 - Contenções laterais da treliça. (a) Vista geral; (b) Detalhes. 

 

 

 
Figura 5.19 - Detalhe das folgas nas contenções laterais da treliça do Segundo Ensaio. 
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5.5 Sistema de aplicação de carga 

 

Para a aplicação do carregamento foi utilizado um pórtico de reação fixo na laje de 

reação. No pórtico foi posicionado um atuador hidráulico de capacidade igual a 500 kN 

e uma célula de carga de capacidade máxima nominal igual 500 kN e sensibilidade de 

2 mV/V. O atuador foi posicionado no meio do vão de uma viga auxiliar de transmissão 

de carga, responsável pela transferência do carregamento para os dois nós centrais do 

banzo superior da treliça. Foram utilizados apoios rotulados para a viga auxiliar 

posicionados sobre cada um dos Suportes (Perfil U) dos nós centrais do banzo superior. 

A Figura 5.20 ilustra o esquema geral de aplicação do carregamento. 

 
Figura 5.20 - Esquema geral do sistema de aplicação de carga. 

 

5.6 Instrumentação e aquisição de dados 

 

As análises numéricas preliminares da treliça plana apresentadas anteriormente 

(capítulos 3 e 4) possibilitaram a definição do posicionamento da instrumentação para 
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medição de deformações e deslocamentos da estrutura durante os ensaios, e também os 

níveis de carregamento considerando o escoamento e a plastificação. 

A medição dos deslocamentos foi feita por meio de transdutores de 

deslocamento (LVDT's) e defletômetros de haste com mostrador analógico. Para a 

medição de deformações específicas, foram utilizados extensômetros elétricos de 

resistência. A descrição e o posicionamento dos medidores de deslocamento e 

deformação serão apresentados a seguir. 

Para a aquisição de dados provenientes dos LVDT’s e dos extensômetros, foi utilizado 

um sistema automático “Spider 8” fabricado pela HBM (Hottinger Baldwin 

Messtechnic, 2003), com aquisição de dados efetuada através do programa “Catman 

4.5”, que fornece saídas gráficas e numéricas tanto para o acompanhamento durante os 

ensaios, quanto para análises posteriores dos resultados, Figura 5.21.  

 
Figura 5.21 - Sistema de aquisição de dados. 
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5.6.1 Instrumentação utilizada no primeiro ensaio 

 

Para medição de eventuais recalques da estrutura, foi posicionado um defletômetro de 

haste analógico nos apoios do protótipo, Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22 - Posicionamento dos defletômetros de haste com mostrador analógico nos apoios. 

 

Para medição da flecha foram utilizados três LVDT’s no banzo inferior, sendo um 

instalado sob a chapa de ligação central C2, no meio do vão, e um sob cada metade do 

comprimento dos vãos entre as ligações, como ilustra a Figura 5.23. No banzo superior, 

foi posicionado um LVDT na metade do vão definido pelas chapas de ligação C6 e C7, 

Figura 5.24. 
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Figura 5.23 - Posicionamento dos LVDT's no banzo inferior.  

 

 
Figura 5.24 - Posicionamento dos LVDT's no banzo superior. 
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A Figura 5.25 apresenta a posição e a nomenclatura utilizada para a apresentação dos 

resultados dos deslocamentos lidos pelos LVDT's durante a realização do primeiro 

ensaio. 

 

 
Figura 5.25 - Posição e nomenclatura dos LVDT's do Primeiro Ensaio. 

 

Para a medição de deformações lineares foram instalados quatorze extensômetros 

elétricos de resistência unidirecionais da seguinte maneira: 

• Quatro extensômetros nos banzos, conforme indicado na Figura 5.26: um 

localizado no banzo superior comprimido, posicionado na metade do 

comprimento longitudinal, na face superior externa do tubo; três no banzo 

inferior tracionado, sendo um posicionado na metade do comprimento 

longitudinal, e um extensômetro posicionado sob cada metade do comprimento 

dos vãos entre as ligações, todos eles localizados na face inferior do perfil do 

banzo; 

 

 
Figura 5.26 - Posicionamento dos extensômetros nos banzos inferior e superior. 
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A Figura 5.27  apresenta a posição e a nomenclatura utilizada para a apresentação dos 

resultados das deformações dos extensômetros durante a realização do primeiro ensaio. 

 

 
Figura 5.27 - Posição e nomenclatura dos extensômetros dos banzos do Primeiro Ensaio. 

 

 

• Quatro nas extremidades achatadas enrijecidas das diagonais mais solicitadas: 

um em cada uma das diagonais D1, D2, D5 e D6, localizados na região de início 

do achatamento das extremidades, conforme ilustra a Figura 5.28. 

 

A Figura 5.29 apresenta a posição e a nomenclatura utilizada para os extensômetros 

posicionados nas extremidades das diagonais comprimidas e tracionadas durante a 

realização dos dois ensaios experimentais. 
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(a) 

 

 

 (b) 

 

Figura 5.28 - (a) Posicionamento dos extensômetros nas extremidades das diagonais; (b) Detalhe 
do posicionamento dos extensômetros na extremidade de uma diagonal. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 5.29 - Posição e nomenclatura dos extensômetros das extremidades das diagonais dos 
Primeiro e Segundo Ensaios. (a) Vista geral; (b) Detalhes. 

 

 

• Seis extensômetros colados na direção longitudinal das diagonais mais 

solicitadas,  Figura 5.30 e Figura 5.31: as diagonais tracionadas D1 e D6 

receberam um extensômetro posicionado na metade do comprimento 

longitudinal, na região correspondente ao lado plano do achatamento, Figura 

5.31 (a) e (b); nas diagonais comprimidas D2 e D5 foram colados dois 

extensômetros em cada, posicionados na metade do comprimento longitudinal, 

um na região tracionada correspondente ao lado do achatamento e outro na 

região comprimida da barra correspondente ao lado plano da região achatada, 

Figura 5.31 (a) e (c).  
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Figura 5.30 - Posicionamento dos extensômetros nas diagonais. 

 

 

(a) 

  

 (b)                                                               (c) 

Figura 5.31 - Detalhe do posicionamento dos extensômetros nas diagonais. (a) Vista da 
montagem experimental e detalhe do posicionamento do extensômetro; (b) Vista lateral das 

diagonais tracionadas D1 e D6; (d) Vista lateral das diagonais comprimidas D2 e D5. 
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A Figura 5.32 apresenta a posição e a nomenclatura utilizada para a apresentação dos 

resultados das deformações medidas pelos extensômetros posicionados na metade do 

comprimento das diagonais comprimidas e tracionadas durante a realização dos dois 

ensaios experimentais. 

 

 

(a) 

 

 (b) 

Figura 5.32 - Posição e nomenclatura dos extensômetros localizados na metade do comprimento 
das diagonais dos Primeiro e Segundo Ensaios. (a) Vista geral; (b) Detalhe do posicionamento 

dos extensômetros nas diagonais. 

 

5.6.2 Instrumentação utilizada no segundo ensaio 

 

A Figura 5.33 apresenta a vista geral do segundo ensaio. Com relação à instrumentação, 

foram mantidos os dois relógios comparadores nas mesmas posições do primeiro 

ensaio. Optou-se pela utilização de cinco LVDT’s. No primeiro ensaio, as diagonais 

comprimidas apresentaram deflexões laterais decorrentes da flambagem das barras, 

como ilustra a Figura 5.34. Assim, para monitorar a deflexão, foi posicionado um 

LVDT na metade do comprimento de cada diagonal comprimida, conforme ilustra a 
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Figura 5.35. Os outros três LVDT's foram mantidos nas mesmas posições do banzo 

inferior utilizados no primeiro ensaio. 

 
Figura 5.33 - Vista geral do Segundo Ensaio. 

 

 
Figura 5.34 - Flambagem da diagonal comprimida no Primeiro Ensaio. 
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Figura 5.35 - Detalhe do posicionamento do LVDT na diagonal comprimida. 

 

A Figura 5.36 apresenta a posição e a nomenclatura utilizada para a apresentação dos 

resultados dos deslocamentos lidos pelos LVDT's durante a realização do segundo 

ensaio. 

 

 
Figura 5.36 - Posição e nomenclatura dos LVDT's do Segundo Ensaio.  
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Foram colados treze extensômetros elétricos de resistência unidirecionais nos banzos e 

nas diagonais do protótipo da segunda análise experimental para a medição de 

deformações lineares, localizados análogos ao primeiro ensaio, sendo a única diferença 

a eliminação do extensômetro E4, posicionado na face superior do banzo superior 

(Figura 5.37).  

 

 
Figura 5.37 - Posição e nomenclatura dos extensômetros do banzo inferior do Segundo Ensaio. 
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Capítulo 6 

 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS  

 

 

Neste capítulo tem-se a apresentação e análise dos resultados experimentais obtidos nos 

dois ensaios dos protótipos de treliça plana. Primeiramente, comenta-se os modos de 

falha observados e em seguida, os resultados em termos de deslocamentos e 

deformações nos protótipos ensaiados. 

 

6.1 Procedimento experimental 

 

Os dois ensaios foram iniciados com aplicação crescente do carregamento vertical no 

plano da treliça e foram realizados pré-ensaios. Foram registradas leituras para cada 

passo de carga. Observou-se durante o pré-ensaio dos dois protótipos, acomodação da 

estrutura devido às folgas dos furos nas chapas de ligação e nas extremidades achatadas 

enrijecidas das diagonais. Como consequência, observou-se deslizamentos relativos 

entre as extremidades das diagonais e as chapas de ligação. Esses deslizamentos 

provocaram maiores deslocamentos para pequenos acréscimos de carregamento.  

A Figura 6.1 mostra uma das chapas de ligação do banzo superior e a extremidade 

achatada enrijecida de uma diagonal tracionada quando do final do ensaio. O efeito do 

deslizamento relativo entre a extremidade da diagonal e a chapa de ligação da 
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extremidade pode ser observado por meio do aparecimento de falha na pintura da chapa 

de ligação. 

 

 
Figura 6.1 - Deslizamento relativo entre a extremidade achatada enrijecida da diagonal 

tracionada e a chapa de ligação. 

 

Os resultados obtidos por meio dos defletômetros de haste analógicos posicionados nos 

apoios do protótipo indicaram a não ocorrência de recalques da estrutura nos dois 

ensaios realizados. 

No primeiro ensaio, foi realizado um pré-ensaio com aplicação gradual do carregamento 

até um valor máximo de 10 kN, visando a acomodação da estrutura e retirada de folgas. 

Descarregou-se a treliça e se iniciou novamente o carregamento. Observaram-se 

novamente acomodações e, para a carga de 30 kN, verificou-se uma restrição ao 

deslocamento vertical da treliça pelas contenções laterais, que neste momento foram 

ajustadas de modo a eliminar este efeito, Figura 6.2. Ao ajustar as contenções para 

liberar o movimento vertical da estrutura, observou-se um movimento brusco de 

acomodação. Neste instante, a estrutura foi descarregada, estando o material na fase 

elástica, e o ensaio foi reiniciado.  
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Assim, durante a realização do primeiro ensaio, ocorreram novamente acomodações e, 

para a carga de 45 kN, verificou-se uma restrição ao deslocamento vertical da treliça 

pelas contenções laterais. Com a continuidade do ensaio e a estrutura acomodada, os 

resultados  apresentaram-se mais uniformes. Com carregamento de 81 kN tem-se o 

início de escoamento na diagonal comprimida, e o primeiro ensaio foi concluído quando 

a carga total aplicada atingiu 86 kN, instante em que se pode observar a flambagem das 

diagonais comprimidas, Figura 6.3. Após o descarregamento, observou-se uma deflexão 

residual nas barras D2 e D5, na ordem de 22 mm e 5 mm, respectivamente. A Figura 6.4 

ilustra a medição da deformação residual da diagonal comprimida D2. 

 

 
Figura 6.2 - Detalhe do ajustes nas contenções laterais. 
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Figura 6.3 - Flambagem da diagonal comprimida D2 no primeiro ensaio. 

              

 (a)                                                               (b) 

Figura 6.4 - (a) Deflexão residual da diagonal comprimida D2 após o descarregamento do 
primeiro ensaio; (b) Detalhe da medição do valor da deflexão. 
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No segundo ensaio, foi realizado um pré-ensaio com aplicação gradual do carregamento 

até uma carga máxima de 12 kN. Descarregou-se a treliça e iniciou-se a segunda etapa 

do carregamento. Na fase inicial, as acomodações foram constatadas e, com a 

continuidade do ensaio, foram necessários ajustes nas contenções laterais para a livre 

movimentação vertical da treliça para as cargas de 48 kN e 76 kN.  

Observou-se que as folgas impostas entre as contenções laterais e os perfis tubulares dos 

banzos inferior e superior, não foram suficientes para evitar a restrição do movimento 

vertical em decorrência da movimentação lateral da treliça. O término do segundo 

ensaio foi definido pela flambagem das diagonais comprimidas, sendo o valor da carga 

total máxima aplicada 83 kN. Após o descarregamento, observou-se uma deflexão 

residual de 21 mm na diagonal D2 e 2 mm na diagonal D5. 

Nos dois ensaios experimentais, verificou-se que o início de escoamento foi detectado  

nos extensômetros E5 e E8 localizados nas extremidades achatadas enrijecidas das 

diagonais tracionadas D1 e D6. Com a continuidade do carregamento pôde ser 

observado o  início do escoamento do material na metade do comprimento longitudinal 

das diagonais comprimidas D2 e D5, medido pelos extensômetros E12 e E14, 

posicionados na região comprimida. O escoamento nas diagonais foi induzido pela 

deflexão da flambagem da barra. Posteriormente, ocorreu o início do escoamento nas 

extremidades achatadas enrijecidas das diagonais comprimidas D2 e D5, extensômetros 

E6 e E7, induzida pela restrição da ligação à deflexão da barra. 

Em ambos os ensaios não ocorreu falha nos parafusos, nas chapas de ligação e nos 

perfis tubulares dos banzos inferior e superior, como previsto no dimensionamento e nas 

análises numéricas. 
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6.2 Deslocamentos  

 

A Figura 6.5(a) e (b) apresenta os gráficos dos deslocamentos verticais versus 

carregamento para o primeiro e segundo ensaios, respectivamente. Os deslocamentos 

foram medidos pelos transdutores de deslocamentos L1, L2 e L3 posicionados sob o 

banzo inferior para cada passo de carga aplicado. 

Observa-se um comportamento com não linearidade e "saltos" horizontais (circundados 

nos gráficos) ocasionados pelas acomodações da estrutura. As acomodações foram 

provenientes de deslizamentos entre as extremidades achatadas enrijecidas das 

diagonais e as chapas de ligação, bem como da liberação da restrição ao deslocamento 

vertical imposto pelas contenções laterais. Verifica-se um deslocamento vertical 

máximo no LVDT central, L2, no primeiro ensaio de 11,9 mm e 13,0 mm no segundo 

ensaio. 

Visando a obtenção dos deslocamentos sem influência das folgas e restrições ao 

deslocamento vertical impostas pelas contenções laterais, citados anteriormente, foi 

realizado o tratamento dos dados experimentais apresentados na Figura 6.5. O 

tratamento dos dados considerou o ajuste dos deslocamentos ("saltos") provenientes das 

acomodações bruscas quando do reposicionamento das contenções laterais durante a 

realização dos ensaios e as folgas dos furos nas ligações.  

A Figura 6.6 apresenta o resultado tratado do deslocamento vertical para ambos os 

ensaios. Para o primeiro ensaio (Figura 6.6 (a)) foram ajustados os dados na região 

correspondente ao carregamento de 45 kN, que ocasionou o salto horizontal na resposta 

gráfica. Para o segundo ensaio (Figura 6.6 (b)), foram ajustados os dados na região das 

cargas 33 kN, 48 kN e 76 kN, que apresentaram maiores deslocamentos para pequenos 

acréscimos de carga. 
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 (b) 

Figura 6.5 - Carga x Deslocamentos Verticais - LVDT's - Banzos Inferior e Superior. (a) 
Resultado experimental Primeiro Ensaio; (b) Resultado experimental Segundo Ensaio. 
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 (b) 

Figura 6.6 - Carga x Deslocamentos Verticais - LVDT's - Banzos Inferior e Superior. (a) 
Tratamento dos dados experimentais Primeiro Ensaio; (b) Tratamento dos dados experimentais 

Segundo Ensaio. 
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Na Figura 6.6, avaliando-se o LVDT central L2 situado no banzo inferior, nota-se um 

deslocamento vertical máximo no primeiro ensaio de 9,8 mm e 10,2 mm no segundo 

ensaio. Observa-se a simetria da estrutura, sendo a diferença entre os deslocamentos 

verticais máximos obtidos nos LVDT's L1 e L3 igual a 0,8 mm no primeiro ensaio e  

0,7 mm no segundo ensaio.  

A Figura 6.7 apresenta os resultados experimentais dos deslocamentos 

laterais/deflexões das diagonais comprimidas medidos no segundo ensaio pelos LVDT's 

L4 e L5, obtidos até o valor da carga total máxima do segundo ensaio, 83 kN. Percebe-

se uma dispersão na fase inicial do carregamento devido às movimentações nas 

posições iniciais das hastes dos LVDT's . 

Destaca-se que o LVDT foi posicionado em uma superfície plana, placa colada na face 

externa do tubo da diagonal, mas o ponto de sua posição inicial de medição, marcado na 

placa, foi alterado durante o ensaio o que influenciou nos valores medidos, ou seja, o 

deslocamento medido não necessariamente é no mesmo ponto da seção transversal do 

tubo. 

Observam-se "saltos" horizontais para as cargas 48 kN e 76 kN e um comportamento 

com não linearidade, provenientes de ajustes nas contenções laterais e acomodações da 

estrutura. Analogamente aos resultados experimentais das flechas, foi realizado o 

tratamento de dados nas regiões dos "saltos" resultando no gráfico da Figura 6.7(b). 

Assim, foi obtido um deslocamento lateral de 6,8 mm na diagonal D5 para a carga de 

83 kN. 
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 (b) 

Figura 6.7 - Carga x deslocamentos laterais/deflexões - LVDT's - Diagonais Comprimidas - 
Segundo Ensaio. (a) Resultado experimental; (b) Tratamento dos dados experimentais. 
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6.3 Deformações nos banzos 

Nos gráficos da Figura 6.8 e da Figura 6.9 têm-se os resultados de carga versus 

deformações dos extensômetros colados nos banzos para os dois ensaios, além da 

deformação de escoamento nos banzos de 1750 µm/m, correspondente à tensão de 

escoamento nominal do material de 350 MPa, representada pelas duas linhas verticais, 

indicando os valores para região comprimida e a região tracionada. 
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Figura 6.8 - Carga x Deformação - Extensômetros - Banzos - Primeiro Ensaio. 
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Figura 6.9 - Carga x Deformação - Extensômetros - Banzo Inferior - Segundo Ensaio. 
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Observa-se pelos valores das deformações específicas medidas pelos extensômetros 

elétricos de resistência colados no banzo inferior, que houve simetria na distribuição dos 

esforços, comprovando a centralização da carga aplicada na viga de transmissão de 

carregamento para os nós centrais do banzo superior. Percebe-se que as acomodações 

bruscas oriundas do efeito da contenção lateral observadas nos gráficos de 

deslocamento apresentados no item anterior, também são observadas nas análises nos 

gráficos da Figura 6.8 e da Figura 6.9 para a carga de 45 kN no primeiro ensaio e 

33 kN, 48 kN e 76 kN no segundo ensaio.  

A deformação máxima foi medida pelo extensômetro central do banzo inferior, E2, 

sendo que no primeiro ensaio tem-se a deformação de 850 µm/m e no segundo ensaio 

igual a 828 µm/m, sendo esses valores inferiores à deformação de escoamento nos 

banzos.  

 

 

6.4 Deformações nas extremidades achatadas enrijecidas das diagonais 

 

Nos gráficos da Figura 6.10 e da Figura 6.11, têm-se os resultados carga versus 

deformações dos extensômetros localizados nas extremidades achatadas enrijecidas das 

diagonais nos primeiro e segundo ensaios experimentais, respectivamente. A 

deformação de escoamento do aço das diagonais no valor de 1925 µm/m, 

correspondente à tensão de escoamento do material obtida pelo ensaio de caracterização 

e igual a 385 MPa (capítulo 5), sendo representada nas figuras pelas duas linhas 

verticais indicando os valores para região comprimida e a região tracionada. 
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Figura 6.10 - Carga x Deformação - Extensômetros das Extremidades achatadas enrijecidas das 
Diagonais - Primeiro Ensaio. 
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Figura 6.11 - Carga x Deformação - Extensômetros das Extremidades achatadas enrijecidas das 

Diagonais - Segundo Ensaio. 
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Comparando-se os dois ensaios, observa-se uma mesma tendência de deformação nos 

extensômetros correspondentes entre si das diagonais comprimidas e tracionadas. Os 

extensômetros E5 e E8 localizados nas diagonais tracionadas apresentam deformações 

maiores que os extensômetros E6 e E7 localizados nas diagonais comprimidas. 

Os efeitos das acomodações da estrutura, juntamente com os ajustes das contenções 

laterais influenciaram a resposta das deformações, representados pelos "saltos" e 

distorções nos gráficos. Além disso, a posição dos extensômetros na região enrijecida 

do achatamento é influenciada pela imperfeição da geometria nessa região, bem como 

possível variação das propriedades mecânicas do material.  

Na Tabela 6.1 tem-se o valor da carga experimental correspondente ao início do 

escoamento nos extensômetros, sendo que no segundo ensaio, os extensômetros E5 e E7 

não atingiram o limite de escoamento do aço das diagonais. 

 

Tabela 6.1  - Cargas experimentais correspondentes ao início do escoamento nos 

extensômetros nos Primeiro e Segundo Ensaios. 

Extensômetros
Primeiro
Ensaio
(kN)

Segundo
Ensaio
(kN)

E5 63,0 ─

E6 86,0 83,0

E7 85,5 ─

E8 85,0 58,0  

 

6.5  Deformações nas diagonais 

Nos gráficos da Figura 6.12 e da Figura 6.13 têm-se os resultados de carga versus 

deformações dos extensômetros localizados nas diagonais dos primeiro e segundo 

ensaios, respectivamente. A deformação de escoamento do aço das diagonais no valor 

de 1925 µm/m, correspondente à tensão de escoamento do material obtida pelo ensaio 
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de caracterização e igual a 385 MPa (capítulo 3), sendo representada nas figuras pelas 

duas linhas verticais indicando os valores para região comprimida e a região tracionada. 
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Figura 6.12 - Carga x Deformação - Extensômetros das Diagonais Comprimidas e Tracionadas - 

Primeiro Ensaio. 
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Figura 6.13 - Carga x Deformação - Extensômetros das Diagonais Comprimidas e Tracionadas - 

Segundo Ensaio. 
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Comparando-se os dois ensaios, observa-se uma mesma tendência de deformação nos 

extensômetros correspondentes entre si das diagonais comprimidas e tracionadas. A 

Tabela 6.2 fornece o valor da carga total experimental correspondente ao início do 

escoamento nos extensômetros, observando-se que os dois ensaios apresentaram 

similaridade de resultados. Os traços correspondem aos extensômetros que não 

atingiram o limite de escoamento do aço das diagonais.  

 

Tabela 6.2 - Cargas experimentais correspondentes ao início do escoamento nos 

extensômetros nos Primeiro e Segundo Ensaios. 

Extensômetros
Primeiro
Ensaio
(kN)

Segundo
Ensaio
(kN)

E9 ─ ─

E10 ─ ─

E11 86,5 ─

E12 84,0 80,0

E13 86,5 ─

E14 81,0 ─  

 

Avaliando-se as diagonais comprimidas D2 e D5 nos primeiro e segundo ensaios, 

observa-se o efeito da excentricidade nas barras, sendo as deformações na região 

comprimida maiores que na região tracionada. Destaca-se também que nessas diagonais 

ocorrem as deflexões em decorrência do efeito da flambagem que maximiza as 

deformações de compressão. 

A obtenção e análise dos resultados experimentais possibilitam uma avaliação do 

modelo numérico desenvolvido e apresentado no capítulo 4. 
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Capítulo 7 

 

 

 

7 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo inicialmente tem-se a comparação entre os resultados obtidos por meio 

da análise numérica com os resultados experimentais dos dois ensaios realizados. Para 

demonstrar a eficiência do modelo numérico, são avaliados e comparados os 

deslocamentos e as deformações obtidos nas análises numérica e experimentais.  

Em seguida os resultados numéricos e experimentais são comparados a resultados 

teóricos, obtidos a partir da força axial de compressão resistente de cálculo das 

diagonais comprimidas, determinada pelas prescrições das normas brasileiras 

ABNT NBR 8800 (2008) e ABNT NBR 16239 (2013).  

Além disso, uma análise mais consubstanciada será considerada em decorrência da 

existência de excentricidade da carga de compressão axial aplicada na diagonal. Para 

esse fim, são realizadas duas análises, uma por meio do emprego da fórmula da secante 

para análise da carga de flambagem considerando a excentricidade, e outra por meio da 

condição a ser atendida para barras submetidas aos efeitos combinados de força axial e 

momento fletor fornecida pela norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008), conforme 

apresentadas no capítulo 2.  
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7.1 Comparação dos resultados numéricos e experimentais 

 

Para comparação com os resultados experimentais, são apresentados os resultados 

numéricos da treliça plana considerando as propriedades mecânicas dos tubos das 

diagonais obtidas por meio dos ensaios de caracterização do material, e os valores 

nominais dos aços constituintes dos perfis tubulares dos banzos e das chapas de ligação, 

apresentados no capítulo 5 (item 5.2, Tabela 5.1 e Tabela 5.2). 

Ressalta-se que as análises numéricas utilizadas para comparação com os resultados 

experimentais foram com as dimensões nominais dos elementos estruturais das treliças, 

sem considerar imperfeições oriundas dos materiais ou do processo de fabricação.  

O carregamento máximo nas análises numéricas atingiu 84 kN, e nos primeiro e 

segundo ensaios experimentais, esse valor foi 86,5 kN e 83 kN, respectivamente. De um 

modo geral, as duas análises experimentais apresentaram o mesmo comportamento, e na 

análise numérica foi observado comportamento similar ao apresentado nos ensaios. 

 

7.1.1 Deslocamentos  

 

Os gráficos da Figura 7.1 e da Figura 7.2 apresentam as curvas carga versus 

deslocamentos verticais obtidos pela análise numérica e experimental dos dois 

protótipos ensaiados. Comparando os deslocamentos experimentais obtidos pelos 

LVDT's posicionados nos banzos e os resultados numéricos (indicados por EF nos 

gráficos), pode-se observar uma boa correlação entre os resultados, comprovando a 

eficiência do modelo numérico nesta análise. Os resultados numéricos L1-EF e L3-EF 

estão sobrepostos, fato que evidencia a simetria da estrutura. 
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Figura 7.1 - LVDT's - Banzos Inferior e Superior - Primeiro Ensaio. 
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Figura 7.2 - LVDT's - Banzos Inferior - Segundo Ensaio. 
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Avaliando-se o LVDT central L2, obtém-se uma diferença entre os valores máximos 

dos deslocamentos verticais experimental e numérico de 3,7 mm no primeiro ensaio e 

4,1 mm no segundo ensaio. Esse valor está de acordo com um deslocamento médio 

esperado de 4 mm em função da acomodação (folga dos furos) da estrutura quando 

gradualmente carregada.  

Ressalta-se que os deslizamentos relativos entre as extremidades das diagonais e as 

chapas de ligação, que provocam maiores deslocamentos na estrutura não são 

considerados no modelo numérico, visto que o efeito do parafuso utilizado para 

conectar os elementos tubulares envolvidos na ligação, é simulado com o acoplamento 

dos nós correspondentes à primeira linha de elementos finitos no contorno dos furos 

(item 3.2.5). 

A Figura 7.3 apresenta as curvas, experimentais e numérica, carga versus deflexão 

lateral das diagonais comprimidas mais solicitadas do segundo ensaio. Tem-se a 

comparação entre os deslocamentos experimentais obtidos pelos LVDT's L4 e L5, 

posicionados na metade do comprimento da diagonal, e o resultado numérico na mesma 

posição. 

 Apesar dos resultados experimentais na fase inicial do ensaio apresentarem maior 

dispersão devido às movimentações das hastes dos LVDT's em função da acomodação 

da estrutura, é interessante a observação de que as respostas numéricas e experimentais 

apresentam a mesma tendência indicando que  o modelo numérico é adequado para 

representar o comportamento da diagonal. 

A diferença de 1,9 mm é encontrada entre as deflexões obtidas pelas análises numérica 

e experimental, considerando-se a leitura do LVDT L5, para o carregamento total de 

83 kN. A Figura 7.4 apresenta os deslocamentos laterais obtidos pelo modelo numérico 

para o último passo de carga, em que se observa a deflexão de 8,8 mm nas diagonais 

comprimidas D2 e D5. Percebe-se que o modelo numérico representa a deflexão da 

diagonal ao final do ensaio e, portando, o modo de falha da treliça . 
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Figura 7.3 - LVDT's - Diagonais Comprimidas - Segundo Ensaio. 

 

 
Figura 7.4 - Deslocamentos laterais obtidos no modelo numérico para a carga de 84 kN. 
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7.1.2 Deformações nos banzos 

Os gráficos da Figura 7.5 e da Figura 7.6 apresentam a comparação entre os resultados 

numéricos e experimentais, das deformações nos extensômetros posicionados nos 

banzos superior e inferior em função do carregamento. A deformação de escoamento 

nominal do aço dos banzos de 1750 µm/m sendo representada nas figuras pelas duas 

linhas verticais indicando os valores para região comprimida e a região tracionada. 
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Figura 7.5 - Extensômetros - Banzos Inferior e Superior - Primeiro Ensaio. 
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Figura 7.6 - Extensômetros - Banzos Inferior - Segundo Ensaio. 
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Considerando as acomodações e os “saltos” na representação gráfica dos resultados, 

pode-se observar que os resultados numéricos, identificados por EF, e experimentais 

apresentam boa correlação. A resposta numérica apresenta a simetria da estrutura, 

comprovada pelas sobreposição das curvas dos extensômetros E1 e E3. Os resultados 

indicam que o modelo numérico representa o comportamento dos banzos na treliça 

estudada. 

 

 

7.1.3 Deformações das diagonais com extremidades achatadas enrijecidas 

 

A Figura 7.7 e a Figura 7.8 ilustram a comparação dos resultados numéricos e 

experimentais dos primeiro e segundo ensaios em função do carregamento versus 

deformações dos extensômetros colados na região enrijecida das extremidades das 

diagonais. A deformação de escoamento do aço das diagonais no valor de 1925 µm/m 

sendo representada nas figuras pelas duas linhas verticais indicando os valores para 

região comprimida e a região tracionada. 
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Figura 7.7 - Extensômetros das Extremidades achatadas enrijecidas das Diagonais - Primeiro 

Ensaio. 
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Figura 7.8 - Extensômetros das Extremidades achatadas enrijecidas das Diagonais - Segundo 

Ensaio. 
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O resultado obtido pelo modelo numérico identificado por EF no gráfico apresentou um 

comportamento mais uniforme para as extremidades achatadas enrijecidas das diagonais 

quando comparado com as curvas experimentais. Destaca-se que a região do 

achatamento é complexa devido à característica geométrica do achatamento enrijecido 

fabricado por formação a frio, e os extensômetros foram colados na região da transição 

do perfil tubular para o achatamento, além da possibilidade de variação das 

propriedades mecânicas do material naquela região.  

Observa-se que a carga correspondente ao início do escoamento na análise numérica 

resultou inferior à experimental, apresentando-se a favor da segurança. A Tabela 7.1 

apresenta as cargas experimentais e numéricas correspondentes ao início do escoamento 

nos extensômetros nos dois ensaios. 

 

Tabela 7.1 - Cargas experimentais e numéricas correspondentes ao início do 

escoamento nos extensômetros nos Primeiro e Segundo Ensaios. 

Extensômetros
Primeiro
Ensaio
(kN)

Segundo
Ensaio
(kN)

Análise
Numérica

(kN)

Primeiro
Ensaio

(Num/Exp)

Segundo
Ensaio

(Num/Exp)

E5 63,0 ─ 51,0 0,81 ─

E6 86,0 83,0 60,0 0,70 0,72

E7 85,5 ─ 60,0 0,70 ─

E8 85,0 58,0 51,0 0,60 0,88  

 

A Figura 7.9 apresenta a distribuição da tensões de von Mises nas extremidades 

achatadas enrijecidas das diagonais comprimida (Figura 7.9a) e tracionada (Figura 7.9b) 

para o último valor de carga na análise numérica, bem como a distribuição de tensões na 

ligação (Figura 7.9c). O início do escoamento ocorre na região de transição do perfil 

tubular para o achatamento e apresenta uma tendência em direção ao furo. Na Tabela 

7.2 tem-se a evolução da distribuição de tensões na extremidade achatadas enrijecidas 
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das diagonais tracionada, D6, e comprimida, D5, e também da chapa de ligação, C2, a 

partir do início do escoamento nas extremidades das diagonais.  

 

 

    

    (a)                                                                 (b) 

 

 

 (c) 

 

Figura 7.9 - Distribuição das tensões de von Mises nas extremidades achatadas enrijecidas das 
diagonais para a carga de 84 kN. (a) Extremidade da diagonal comprimida;  (b) Extremidade da 

diagonal tracionada; (c) Ligação. 
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Tabela 7.2 - Evolução da distribuição de tensões na extremidade achatadas enrijecidas 

das diagonais tracionada, (D6) e comprimida (D5) e também da chapa de ligação (C2). 
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7.1.4 Deformações nas diagonais 

 

Os gráficos Figura 7.10 e Figura 7.11 mostram as curvas dos resultados numéricos e 

experimentais dos primeiro e segundo ensaios, representadas pelo carregamento versus 

deformações dos extensômetros localizados na metade do comprimento das diagonais. 
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A deformação de escoamento do aço das diagonais de 1925 µm/m foi representada nas 

figuras pelas duas linhas verticais indicando os valores para região comprimida e a 

região tracionada.  
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Figura 7.10 - Extensômetros das Diagonais - Primeiro Ensaio 
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Figura 7.11 - Extensômetros das Diagonais - Segundo Ensaio 



165 

 

Comparando-se as deformações experimentais obtidas pelos extensômetros E9 a E14 

com os resultados numéricos, representados por EF nos gráficos, observa-se ótima 

correlação entre os resultados, comprovando a eficiência do modelo numérico para 

representar o comportamento real das diagonais tubulares com extremidades achatadas 

enrijecidas que compõem a treliça. 

A Tabela 7.3 apresenta as cargas numéricas e experimentais dos dois ensaios 

correspondentes ao início do escoamento nos extensômetros, sendo que os traços 

indicam os extensômetros que não atingiram a deformação de escoamento do aço. As 

curvas numéricas e experimentais apresentam a mesma tendência com similaridade nos 

valores das deformações ao longo da trajetória, obtendo-se resultados experimentais e 

numéricos com uma mesma ordem de grandeza. Observa-se que os resultados 

numéricos e experimentais das diagonais tracionadas D1 e D6 estão sobrepostos. Dessa 

forma, o modelo numérico indica uma correta previsão da carga última do ensaio, 

comportamento, bem como o modo de falha da estrutura.  

 

Tabela 7.3 - Cargas experimentais e numéricas correspondentes ao início do 

escoamento nos extensômetros nos Primeiro e Segundo Ensaios. 

Extensômetros
Primeiro
Ensaio
(kN)

Segundo
Ensaio
(kN)

Análise
Numérica

(kN)

Primeiro
Ensaio

(Num/Exp)

Segundo
Ensaio

(Num/Exp)

E9 ─ ─ ─ ─ ─

E10 ─ ─ ─ ─ ─

E11 86,5 ─ ─ ─ ─

E12 84,0 80,0 81,0 0,96 1,01

E13 86,5 ─ ─ ─ ─

E14 81,0 ─ 81,0 1,00 ─  

 

A Figura 7.12 apresenta a distribuição da tensões de von Mises nas diagonais 

comprimidas D2 e D5 para o último passo de carga na análise numérica. O início do 
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escoamento ocorre no ponto médio da diagonal correspondente à localização dos 

extensômetros  E12 e E14. 

   

 (a)                                                                    (b) 

Figura 7.12 - Distribuição das tensões de von Mises nas diagonais comprimidas para a carga de 
84 kN. (a) Vista frontal;  (b) Vista posterior. 

 

Na Tabela 7.4 tem-se a evolução da distribuição de tensões na diagonal comprimida, 

D5. Destaca-se que no modelo numérico o início do escoamento ocorre no ponto médio 

da diagonal e apresenta uma tendência em direção às extremidades da barra.  

 

Tabela 7.4 - Evolução da distribuição de tensões na diagonal comprimida (D5). 
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Concluindo é evidenciada a similaridade dos resultados numéricos e experimentais em 

termos de deformações e deslocamentos, confirmando-se a eficiência do modelo 

numérico para representar o comportamento global da estrutura em laboratório e indicar 

o nível de carga a ser aplicado até o seu colapso. Em nenhuma das análises realizadas 

observou-se a não existência da boa correlação entre os resultados numéricos e 

experimentais.  

 

7.2 Comparação dos resultados numéricos e experimentais com resultados teóricos 

 

7.2.1 Análise da capacidade resistente das diagonais tubulares comprimidas  

Para a análise da capacidade resistente utilizou-se a geometria das diagonais tubulares 

circulares com extremidades achatadas enrijecidas que compõem a treliça plana 

estudada no presente trabalho (Figura 7.13). Na Tabela 7.5 tem-se as dimensões e 

propriedades geométricas e mecânicas do perfil tubular circular estrutural com diâmetro 

externo de 38,0 mm e espessura de 3,0 mm utilizados nas diagonais. 
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Figura 7.13 - Diagonais tubulares circulares com extremidades achatadas enrijecidas 
T 38,0 X 3,0. (a) Vista frontal ; (b) Corte longitudinal na região dos furos. Dimensões em 

milímetros. 
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Tabela 7.5 - Dimensões e propriedades geométricas e mecânicas do perfil tubular 

circular T 38,0 X 3,0. 

Diâmetro externo do tubo D (mm) 38,0

Espessura da parede do tubo t (mm) 3,0

Área da seção transversal do tuboA (cm2) 3,31

Momento de inércia I (cm4) 5,13

Raio de giração r (cm) 1,25

Tensão de escoamento do aço fy (MPa) 385

Tensão de ruptura do aço fu (MPa) 545

Módulo de elasticidade E (MPa) 200000

Módulo de resistência plástico Z (cm3) 3,71
 

 

A força axial de compressão resistente de cálculo das diagonais comprimidas, Nc,Rd, 

determinada segundo as normas brasileiras ABNT NBR 8800 (2008) e 

ABNT NBR 16239 (2013) é apresentada nas Tabela 7.6 e Tabela 7.7, respectivamente. 

Os valores de Nc correspondem a força axial resistente Nc,Rd (equação 2.20) 

multiplicado pelo coeficiente de ponderação da resistência do aço estrutural, γa1, igual a 

1,1, ou seja, Nc é a força axial característica. O comprimento da diagonal, L, de centro 

de furo a centro de furo é 1090 mm e o coeficiente de flambagem, K, corresponde à 

unidade que considera a barra birotulada. 

Vale observar que a diferença entre os resultados apresentados nas duas normas citadas 

é ocasionada pelo valor do fator de redução associado à resistência à compressão, χ, 

sendo que a norma brasileira de tubos ABNT NBR 16239 (2013) apresenta um 

procedimento específico para a determinação desse fator, que reflete com maior 

precisão o comportamento dos perfis tubulares.  
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Tabela 7.6 - Força axial de compressão resistente segundo ABNT NBR 8800 (2008). 

Ne

(kN)
Q λ0 χ

Nc,Rd 

(kN)
Nc

(kN)

85,23 1 1,22 0,535 62 68,2
 

 

Tabela 7.7 - Força axial de compressão resistente segundo ABNT NBR 16239 (2013). 

Ne

(kN)
Q λ0 χ

Nc,Rd 

(kN)
Nc

(kN)

85,23 1 1,22 0,574 66,5 73,2
 

 

Observa-se que o achatamento das extremidades do perfil tubular circular das diagonais 

ocasiona um carregamento axial de compressão excêntrico na barra, conforme ilustra a 

Figura 7.14. Esse fato não é considerado nos resultados das Tabela 7.6 e Tabela 7.7, 

pois as prescrições normativas consideram, para o cálculo do índice de esbeltez 

reduzido, λ0, a força axial de flambagem elástica, Ne, na qual a carga de flambagem é 

considerada centrada.  

16

Py

e = 16mm
 

Figura 7.14 - Detalhe da carga excêntrica de compressão aplicada nas diagonais tubulares 
circulares com extremidades achatadas enrijecidas.  

 

Para a diagonal em questão, observa-se uma excentricidade da carga no valor de 

16 mm, medida entre o eixo longitudinal do tubo e a linha de ação do carregamento. 



170 

 

Com a finalidade de considerar o efeito da excentricidade, será utilizada a fórmula da 

secante para a avaliação da carga de flambagem da diagonal, conforme apresentada no 

capítulo 2 (equação 2.25) e aqui repetida pela equação 7.1.  
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Na determinação da carga axial aplicada à diagonal, Py, foi considerado o valor da 

tensão elástica máxima de compressão na diagonal, σmax, igual à tensão de escoamento 

do aço obtida pelo ensaio de caracterização em 385 MPa. O comprimento da diagonal, 

L, é 1090 mm e o coeficiente de flambagem, K, é igual à unidade. Conhecidas a 

excentricidade e as dimensões e propriedades geométricas do perfil tubular circular, 

obtém-se Py,1teo igual a 30 kN por meio da equação 7.1. 

Entende-se que a carga axial aplicada à diagonal de 30 kN fará a diagonal desenvolver 

uma tensão de compressão máxima igual à 385 MPa na região comprimida localizada 

na metade do comprimento da barra, no lado plano do achatamento. Observa-se que, 

devido à sua aplicação excêntrica, o valor obtido é menor do que a carga crítica 

determinada pela fórmula de Euler (equação 2.22), Ne, apresentado nas Tabela 

7.6 e Tabela 7.7.  

Avalia-se também o efeito da excentricidade por meio da expressão de interação 

apresentada no capítulo 2 para barras submetidas aos efeitos combinados de força axial 

e momento fletor segundo a norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008). Para esse caso, 

é adicionada uma flecha inicial δ0, ocasionada pela imperfeição geométrica da diagonal, 

à excentricidade do carregamento existente. Para a diagonal tubular, tem-se: 
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Estimando-se uma imperfeição geométrica inicial de L/500 e, conhecidos a força axial 

de compressão resistente (Tabela 7.6) e o momento fletor resistente, dado pelo 

momento fletor de plastificação da seção transversal dividido pelo coeficiente de 

ponderação da resistência conforme prescrição da NBR 8800 (2008), obtém-se uma 

força axial solicitante de 35 kN, identificada por Py,2teo, por meio da equação 7.4.  

A Figura 7.15 apresenta a localização dos extensômetros nas diagonais comprimidas 

nos dois ensaios experimentais. A Tabela 7.8 apresenta os valores das cargas totais 

experimentais (P1exp e P2exp), que ocasionaram o início do escoamento nos 

extensômetros E12 e E14 nos dois ensaios experimentais, e a carga total numérica 

(Pnum), que ocasionou o escoamento nas posições correspondentes aos extensômetros 

E12 e E14. Observa-se que as cargas totais experimentais e numérica correspondentes 

ao início de escoamento na região comprimida, no ponto médio das diagonais 

comprimidas, em decorrência da flambagem, apresentam a mesma ordem de grandeza. 

 

(a) 

 

 (b) 

Figura 7.15 - Extensômetros localizados na metade do comprimento das diagonais comprimidas 
dos Primeiro e Segundo Ensaios. (a) Vista geral; (b) Detalhe do posicionamento dos 

extensômetros nas diagonais comprimidas D2 e D5. 
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Tabela 7.8 - Cargas experimentais e numérica de início de escoamento das diagonais 

comprimidas. 

Extensômetros
P1exp

Primeiro Ensaio
(kN)

P2exp

Segundo Ensaio
(kN)

Pnum

Análise Numérica
(kN)

E11 86,5 ─ ─

E12 84,0 80,0 81,0

E13 86,5 ─ ─

E14 81,0 ─ 81,0  

 

Com a finalidade de avaliar o valor da carga Py nas diagonais comprimidas D2 e D5 no 

modelo numérico, identificada por Py,num, será considerando o carregamento total de 

81 kN aplicado na treliça, valor que provoca uma tensão de compressão igual à 

385 MPa na região comprimida em decorrência da flambagem, na metade do 

comprimento das diagonais, conforme Tabela 7.8. Como o carregamento externo é 

transferido às diagonais por meio dos parafusos utilizados para a ligação entre os 

elementos tubulares da treliça, será avaliado o carregamento de compressão na região 

dos furos das diagonais, no sentido longitudinal desses elementos. O resultado 

numérico, Py,num, que corresponde à soma das forças axiais de compressão em todos os 

nós da primeira linha de elementos finitos no contorno dos furos, é igual 34,3 kN. 

A Tabela 7.9 apresenta os resultados teóricos, Py,1teo e Py,2teo, e numérico, Py,num, da 

carga axial excêntrica aplicada à diagonal, Py,. Vale ressaltar a similaridade nos valores 

encontrados, evidenciando-se a eficiência do modelo numérico em representar o real 

comportamento da diagonal tubular comprimida com extremidades achatadas 

enrijecidas. A diferença apresentada pode ser explicada pela não consideração no 

modelo numérico das imperfeições descritas no capítulo 5. A similaridade dos 

resultados Py,2teo e Py,num, destaca a correta consideração da condição fornecida pela 

norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) para barras submetidas aos efeitos 

combinados de força axial e momento fletor.  
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Tabela 7.9 - Valores teórico e numérico da carga axial aplicada à diagonal, Py. 

Py,1teo 

(kN)
Py,2teo 

(kN)
Py,num 

(kN)
Py,num / Py,1teo Py,num / Py,2teo

30,0 35,0 34,3 1,14 0,98
 

 

A deflexão máxima que ocorre no ponto médio da diagonal onde o valor da tensão 

elástica máxima de compressão é igual a 385 MPa, pode ser avaliada pela expressão 

apresentada no capítulo 2 (equação 2.26) e aqui reescrita: 
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Para a apresentação dos resultados das deflexões experimentais das diagonais, a Figura 

7.16 apresenta o posicionamento dos LVDT's, L4 e L5, nas diagonais comprimidas do 

segundo ensaio, instalados na metade do comprimento longitudinal dos elementos. 

 

 

Figura 7.16 - LVDT's posicionados nas diagonais comprimidas do Segundo Ensaio. 

 

A solução teórica fornece uma deflexão máxima, δy,teo, de 10,8 mm nas diagonais 

comprimidas. Conforme apresentado no capítulo 6, os resultados experimentais lidos 

pelos LVDT's L4 e L5 instalados no segundo ensaio para a verificação da flecha nas 
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diagonais comprimidas D2 e D5, δy,exp, forneceram uma deflexão de 11,2 mm e 6,7 mm, 

respectivamente, no instante da carga de 80 kN, correspondente ao início do 

escoamento na região comprimida na metade do comprimento das diagonais. De acordo 

com o modelo numérico, a deflexão das diagonais, δy,num, para a carga de 81 kN, 

correspondente ao início de escoamento na região comprimida na metade do 

comprimento das diagonais, é de 8,4 mm. A Tabela 7.10 apresenta os resultados das 

deflexões citadas.  

 

Tabela 7.10 - Valores teórico, numérico e experimentais das deflexões nas diagonais 

comprimidas. 

δy,teo

(mm)
δy,num

(mm)
δy,exp

L4 (mm)
δy,exp

L5 (mm)

10,8 8,4 11,2 6,7
 

 

Vale destacar a boa correlação entre os resultados obtidos para as deflexões teórica, 

numérica e experimentais. A similaridade nos resultados indica a forma correta de se 

estudar o comportamento real das diagonais comprimidas tubulares com extremidades 

achatadas enrijecidas do presente trabalho. A menor deflexão obtida no resultado 

numérico indica a não consideração das imperfeições no modelo, como ressaltado 

anteriormente, que pode justificar a diferença encontrada. 
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7.3 Avaliação de expressão analítica para o cálculo da força axial resistente das 

diagonais comprimidas tubulares com extremidades achatadas enrijecidas 

 

De acordo com a boa correlação entre resultados teóricos, numéricos e experimentais 

obtidos, é evidenciada a influência da excentricidade da carga axial em função do 

achatamento das extremidades das barras na capacidade de resistência das diagonais 

comprimidas com diâmetro externo de 38 mm e espessura de 3 mm da treliça estudada. 

Ao considerar a força axial de flambagem elástica, Ne, para o cálculo do índice de 

esbeltez reduzido, λ0, obtém-se uma força axial de compressão resistente não condizente 

com a realidade da estrutura.  

Dessa forma, avalia-se uma adequação nas formulações existentes. O dimensionamento 

da diagonal apresentada no presente trabalho, composta por perfil tubular circular com 

as extremidades formadas pela tipologia de achatamento proposta, deve ser efetuado 

conforme as prescrições da norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) ou da norma 

brasileira de tubos ABNT NBR 16239 (2013). Porém, a força axial de flambagem 

elástica, Ne,  deve ser substituída pela carga axial aplicada à diagonal, Py,1teo, obtida por 

meio da fórmula da secante, que considera a excentricidade do carregamento e 

representa um resultado adequado para especificar a carga para a barra comprimida. 

 

Assim, o índice de esbeltez reduzido, λ0, é dado por: 
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A força axial de compressão resistente de cálculo das diagonais comprimidas, Nc,Rd, 

determinada considerando-se a adequação nas prescrições normativas é apresentada na 

Tabela 7.11 e na Tabela 7.12 respectivamente. A coluna Nc corresponde ao valor Nc,Rd 
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multiplicado pelo coeficiente de ponderação da resistência do aço estrutural, γa1, igual a 

1,1. O comprimento da diagonal, L, de centro de furo a centro de furo é 1090 mm e o 

coeficiente de flambagem, K, igual a unidade.  

 

Tabela 7.11 - Força axial de compressão resistente com adequação nas prescrições da 

ABNT NBR 8800 (2008). 

Py,1teo

(kN)
Q λ0 χ

Nc,Rd 

(kN)
Nc

(kN)

30 1 2,06 0,206 23,9 26,3
 

 

Tabela 7.12 - Força axial de compressão resistente com adequação nas prescrições da 

ABNT NBR 16239 (2013). 

Py,1teo

(kN)
Q λ0 χ

Nc,Rd 

(kN)
Nc

(kN)

30 1 2,06 0,231 26,8 29,5
 

 

 

A Tabela 7.13 e a Tabela 7.14 apresentam uma comparação entre os resultados obtidos 

por meio das prescrições normativas existentes, e do novo procedimento proposto para 

o dimensionamento, que reflete com maior precisão o comportamento das diagonais 

comprimidas com extremidades achatadas submetidas ao carregamento excêntrico. 
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Tabela 7.13 - Comparação entre as prescrições da ABNT NBR 8800 (2008) e o novo 

procedimento proposto. 

Nc 

NBR 8800
(kN)

Nc

 Proposto
(kN)

Nc

 Proposto/NBR 8800

68,2 26,3 0,39
 

 

Tabela 7.14 - Comparação entre as prescrições da ABNT NBR 16239 (2013) e o novo 

procedimento proposto. 

Nc 

NBR 16239
(kN)

Nc

 Proposto
(kN)

Nc

 Proposto/NBR 16239

73,2 29,5 0,40
 

 

 

Observa-se uma significativa redução da resistência à compressão da diagonal 

submetida à carga excêntrica, em que os resultados obtidos pela adequação proposta 

correspondem a 40 % da resistência determinada pelas prescrições normativas 

brasileiras ABNT NBR 8800 (2008) e ABNT NBR 16239 (2013). 

A análise apresentada incorporou o efeito da excentricidade no dimensionamento 

teórico das diagonais comprimidas da treliça, uma importante característica que 

influencia a resistência do elemento estrutural. A adequação no modelo de cálculo 

proposta nesse estudo, ocasiona uma melhor correlação entre resultados teóricos, 

numéricos e experimentais, contribuindo com a segurança estrutural e com a realização 

de um projeto condizente com a realidade da estrutura e com minimização de erros. 
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Capítulo 8 

 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar do grande número de pesquisas em treliças encontradas nas literaturas nacional 

e internacional, poucas possuem relação direta com os objetivos desta tese. Assim, na 

revisão bibliográfica, optou-se por apresentar alguns estudos atuais sobre treliças e 

enfatizar as pesquisas que envolvem perfis tubulares com extremidades achatadas, que 

são inerentes à construção metálica brasileira.  

Os sistemas de ligação mais utilizados no Brasil apresentam baixo custo e facilidade de 

fabricação e montagem, mas apresentam problemas estruturais como o colapso da 

ligação e inadequação das hipótese de cálculo estrutural, que não representam o 

comportamento real da estrutura. 

Neste trabalho foi realizado um estudo por meio de métodos numéricos, experimentais e 

teóricos do comportamento de treliça tubular plana com ênfase em uma nova tipologia 

de achatamento para as diagonais que compõem a estrutura. O sistema de ligação utiliza 

chapa de topo soldada ao banzo, na qual as diagonais são unidas por meio de um único 

parafuso.  

A análise numérica via elementos finitos foi desenvolvida em duas etapas por meio do 

software ANSYS, com a geração de um arquivo em linguagem APDL, que permite a 

elaboração de um arquivo de entrada similar a um algoritmo de programação, onde são 
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especificados parâmetros como a geometria, definição dos materiais, tipo de elemento, 

condições de contorno, carregamentos e demais características da ligação. 

Inicialmente foi realizado um estudo numérico do nó de ligação considerando-se as 

características essenciais como variação do momento de inércia das extremidades 

achatadas das barras, excentricidades, não linearidade física, não linearidade geométrica 

e efeitos de contato entre as superfícies envolvidas. Os resultados preliminares do nó 

direcionaram a modelagem da treliça plana, que por sua vez, norteou a definição da 

geometria do protótipo experimental e direcionou as análises experimentais indicando 

por exemplo, pontos de instrumentação e níveis de carregamento. 

Uma vez escolhida a geometria dos protótipos, foi definido o programa experimental, 

composto pelos ensaios de dois protótipos de treliça planos idênticos. A fabricação e a 

montagem dos protótipos experimentais, a metodologia de ensaio empregada e a 

instrumentação utilizada se apresentaram eficientes para o estudo do comportamento 

estrutural da treliça.  

Nos dois ensaios experimentais, verificou-se que o escoamento ocorreu primeiro nos 

extensômetros localizados nas extremidades das diagonais tracionadas mais solicitadas. 

Com a continuidade dos ensaios, um segundo modo de falha pôde ser observado, 

caracterizado pelo início do escoamento dos extensômetros localizados na metade do 

comprimento longitudinal das diagonais comprimidas, na região de compressão, 

ocasionado pela deflexão de flambagem da diagonal comprimida. Em seguida atingiu-se 

o início do escoamento nas extremidades das diagonais comprimidas. Os ensaios foram 

concluídos quando a deflexão das diagonais comprimidas levaram a perda de 

capacidade de carga da estrutura. 

Uma parcela dos deslocamentos verticais experimentais observados pode ser atribuída 

às folgas existentes entre os furos nas chapas de ligação e as extremidades achatadas 

enrijecidas das diagonais, bem como com o diâmetro dos parafusos. Essas folgas 

ocasionaram acomodações nas estruturas durante a realização dos dois ensaios devido a 

deslizamentos relativos que provocaram maiores deslocamentos com pequenos 

acréscimos de carregamento.  
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Em algumas etapas dos ensaios verificou-se uma restrição ao deslocamento vertical da 

treliça provocado pelas contenções laterais.  Essas contenções foram ajustadas para 

permitir a livre movimentação da estrutura. Observou-se que o movimento brusco de 

acomodação nestes instantes influenciou a resposta dos deslocamentos verticais 

experimentais.  

Vale observar que estudos anteriores que evolveram barras com extremidades 

achatadas, de uma maneira geral, evidenciaram a falha estrutural em função da 

fragilidade das extremidades achatadas na região da ligação, precipitando a falha 

estrutural. Ao contrário do esperado, o achatamento enrijecido e sua utilização na treliça 

plana estudada eliminou a condição de falha na região da ligação e induziu a falha por 

compressão nas diagonais.  

Conforme previsto no dimensionamento, não houve falha dos parafusos, das chapas de 

ligação e dos perfis tubulares dos banzos inferior e superior em nenhum dos dois 

ensaios realizados. 

A carga máxima na análise numérica apresentou boa correlação com os resultados das 

cargas máximas experimentais. O comportamento estrutural dos protótipos e os modos 

falha observados nos ensaios experimentais, assim como as deformações e os 

deslocamentos obtidos, foram bem representados pelo modelo numérico de elementos 

finitos, comprovando-se a sua eficiência e precisão na avaliação do comportamento 

estrutural da treliça plana. 

Os resultados numéricos e experimentais demonstram que a treliça apresenta o modo de 

falha pela flambagem das diagonais comprimidas mais solicitadas. Nas duas análises, 

verificou-se que o escoamento ocorreu primeiro nos extensômetros localizados nas 

extremidades das diagonais tracionadas, mas ao longo do carregamento, as tensões se 

redistribuem, não sendo portanto, o estado de tensões, o fator crítico do colapso da 

estrutura. Com a continuidade de aplicação de carga, observa-se a flambagem das 

diagonais comprimidas, caracterizando-se a falha da estrutura. 
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Os resultados numéricos e experimentais foram então comparados a resultados teóricos, 

considerando o efeito da excentricidade da carga de compressão axial aplicada na 

diagonal por meio do emprego da fórmula da secante, e também por meio da expressão 

de interação conforme prescrição da NBR 8800 (2008) para barras submetidas aos 

efeitos combinados de força axial e momento fletor.  

A similaridade dos resultados teórico e numérico destaca a correta consideração da 

condição fornecida pela norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) para barras 

submetidas aos efeitos combinados de força axial e momento fletor. 

A boa correlação entre os resultados obtidos pelas análises teóricas, numérica e 

experimentais possibilitou uma adequação na formulação existente para avaliação da 

força axial de compressão resistente de cálculo das diagonais comprimidas, determinada 

segundo as normas brasileiras ABNT NBR 8800 (2008) e ABNT NBR 16239 (2013). 

Com a adequação proposta, que considera o efeito da carga excêntrica na diagonal por 

meio da fórmula da secante, observou-se uma redução de 60% da capacidade resistente 

à compressão da diagonal comprimida determinada segundo as formulações normativas 

existentes. 

Apesar da redução da capacidade resistente deve-se tirar partido das vantagens 

oferecidas pelo sistema de ligação, que envolve diagonais tubulares com o achatamento 

enrijecido nas extremidades. A tipologia com achatamento nas extremidades simplifica 

a concepção estrutural de treliças planas e multiplanares, devido a redução de custos 

com fabricação e transporte e montagem prática e rápida. 

Ressalta-se que os resultados obtidos constataram o comportamento estrutural da treliça 

plana com geometria e composição especificadas no presente trabalho, destacando-se as 

diagonais tubulares compostas pelos perfis com diâmetro externo de 38 mm e espessura 

de 3 mm, submetidas ao achatamento enrijecido proposto nas extremidades. Portanto, 

devem ser realizados estudos com diferentes perfis tubulares estruturais, além de 

diferentes geometrias para a treliça plana para avaliar o completo entendimento do 

comportamento das diagonais comprimidas do ponto de vista global. 
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Para a continuidade deste estudo, sugere-se: 

 

 � Análise teórica, numérica e experimental de treliças planas com dimensões 

diferentes da apresentada e utilização de barras com diferentes seções de perfis 

tubulares circulares, mantendo-se a concepção de achatamento enrijecido das 

extremidades das diagonais, para avaliar o comportamento das diagonais comprimidas 

do ponto de vista global; 

 � Substituição das diagonais com a nova tipologia de achatamento utilizadas na 

treliça, por diagonais compostas pelo mesmo perfil T 38,0 X 3,0 com o achatamento 

plano comumente utilizado, com o objetivo de comparar o desempenho estrutural por 

meio de análises teóricas, numéricas e experimentais; 

 � Realizar um estudo da treliça estudada no presente trabalho com adaptação 

para o caso da concepção multiplanar da estrutura. 
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Apêndice A 

 

A seguir são apresentadas as seções transversais da extremidades achatadas enrijecidas 

das barras tubulares, levantadas para a modelagem numérica da ligação estudada no 

capítulo 3. São descritas as coordenadas dos pontos das seções S1 a S5 da Figura 3.2, 

que são apresentadas em função do diâmetro, d, do perfil tubular utilizado para o 

achatamento. A Figura A.1 apresenta as dimensões principais e a distância das seções 

transversais influenciadas pela região do achatamento enrijecido com relação à 

extremidade da diagonal. 
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(a)                                                                       (b) 

Figura A.1 - (a) Identificação das seções transversais; (b) Dimensões principais e 

distância das seções transversais influenciadas pela região do achatamento enrijecido 

com relação à extremidade da diagonal. 
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A.1. Seção 1 (S1) 

 

 

 

 

Pontos x (mm) y (mm)

1 e 13 0*d 0*d

2 e 14 0,543*d 0*d

3 e 15 0,648*d 0,105*d

4 e 16 0,753*d 0*d

5 e 17 0,648*d 0,105*d

6 e 18 0,543*d 0,105*d

7 e 19 0*d 0,105*d

Seção 1 (S1) - (z = 0 e 100mm)

 

 

(*) Coordenadas da Seção 1 (S1) relativas à metade da discretização da seção (pontos 1 

a 7 e 13 a 19). 
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A.2. Seção 2 (S2) 

x

y

 

Pontos x (mm) y (mm)

25 0*d 0,102*d

26 0,051*d 0,104*d

27 0,103*d 0,109*d

28 0,153*d 0,119*d

29 0,202*d 0,136*d

30 0,25*d 0,153*d

31 0,301*d 0,164*d

32 0,352*d 0,17*d

33 0,403*d 0,171*d

34 0,454*d 0,166*d

35 0,505*d 0,157*d

36 0,554*d 0,141*d

37 0,6*d 0,119*d

38 0,642*d 0,089*d

39 0,674*d 0,049*d

40 0,688*d 0*d

47 a 63 0*d 0,171*d

Seção 2 (S2) - (z = 140mm)

 

(*) Coordenadas da Seção 2 (S2) relativas à quarta parte da discretização da seção 

(pontos 25 a 40) e da base plana (pontos 47 a 63). 
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A.3. Seção 3 (S3) 

x

y

 

Pontos x (mm) y (mm)

85 0*d 0,316*d

86 0,052*d 0,315*d

87 0,103*d 0,314*d

88 0,155*d 0,312*d

89 0,206*d 0,309*d

90 0,257*d 0,305*d

91 0,308*d 0,297*d

92 0,358*d 0,284*d

93 0,407*d 0,267*d

94 0,453*d 0,244*d

95 0,496*d 0,216*d

96 0,535*d 0,183*d

97 0,569*d 0,144*d

98 0,595*d 0,1*d

99 0,613*d 0,053*d

100 0,618*d 0*d

Seção 3 (S3) - (z = 180mm)

 

(*) Coordenadas da Seção 3 (S3) relativas à quarta parte da discretização da seção 

(pontos 85 a 100). 
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A.4. Seção 4 (S4) 

x

y

 

Pontos x (mm) y (mm)

145 0*d 0,421*d

146 0,052*d 0,419*d

147 0,103*d 0,414*d

148 0,154*d 0,405*d

149 0,204*d 0,392*d

150 0,253*d 0,376*d

151 0,301*d 0,356*d

152 0,347*d 0,331*d

153 0,39*d 0,303*d

154 0,431*d 0,271*d

155 0,467*d 0,234*d

156 0,499*d 0,194*d

157 0,526*d 0,149*d

158 0,546*d 0,102*d

159 0,558*d 0,052*d

160 0,563*d 0*d

Seção 4 (S4) - (z = 230mm)

 

(*) Coordenadas da Seção 4 (S4) relativas à quarta parte da discretização da seção 

(pontos 145 a 160). 
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A.5. Seção 5 (S5) 

x

y

 

 

Pontos x (mm) y (mm)

205 0*d 0,5*d

206 0,354*d 0,354*d

207 0,5*d 0*d

Seção 5 (S5) - (z = 280mm)

 

(*) Coordenadas da Seção 5 (S5) relativas à quarta parte da discretização da seção 

(pontos 205 a 207). 
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A.6. Seção 1 (S1) ajustada após confecção do protótipo experimental 

 

x

y

 

 

 

Pontos x (mm) y (mm)

1 e 13 0*d 0*d

2 e 14 0,4*d 0*d

3 e 15 0,648*d 0,105*d

4 e 16 0,753*d 0*d

5 e 17 0,648*d 0,105*d

6 e 18 0,4*d 0,105*d

7 e 19 0*d 0,105*d

Seção 1 (S1) - (z = 0 e 100mm)

 

(*) Coordenadas da Seção 1 (S1) ajustadas relativas à metade da discretização da seção 

(pontos 1 a 7 e 13 a 19). 

 

 

 


