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RESUMO 

Tradicionalmente, as ligações tubulares do tipo “T” são soldadas e quando o banzo tem 

como seção transversal um perfil tubular quadrado, esse é posicionado de forma que as 

faces planas superior e inferior sejam perpendiculares ao montante. No presente trabalho 

é estudado um outro tipo de ligação soldada do tipo “T”, a ligação “T” Bird-Beak sendo 

divididas em dois tipos: a Square Bird-Beak que é formada pelo giro do banzo de uma 

ligação tradicional em 45° em torno do seu eixo longitudinal; e a Diamond Bird-Beak, 

formada pelo giro tanto do banzo quanto do montante de uma ligação tradicional em 45°, 

também em torno dos seus eixos longitudinais. Além dessas duas tipologias com 

montantes quadrados, foi estudado uma tipologia com montante circular denominada de 

Circular Bird-Beak, sendo que essas três tipologias de ligação são compostas por banzo 

de paredes esbeltas e montantes com carregamento axial de compressão. Foram 

desenvolvidos modelos numéricos utilizando o software ANSYS, sendo realizados 

estudos sobre o refinamento da malha e sobre as condições de contorno, com a intensão 

de definir o modelo mais eficiente para as análises. Após os estudos dos modelos, foi 

feito um estudo paramétrico variando os parâmetros geométricos β (relação entre a 

largura/diâmetro do montante e largura do banzo) e 2γ (relação entre a largura e a 

espessura da face do banzo). As cargas resistentes dos modelos numéricos, obtidas pelo 

método da deformação limite, foram comparadas com as cargas obtidas pelas equações 

desenvolvidas na pesquisa de Chen (2015b). Posteriormente, as cargas resistentes dos 

modelos do tipo Circular Bird-Beak foram comparadas com as cargas de modelos com 

ligações “T” tradicionais e por último, foram desenvolvidas equações para o 

dimensionamento teórico das tipologia de ligações “T” Bird-Beak apresentadas. Na 

comparação entre as ligações “T” Bird-Beak, a que apresentou, na maioria dos casos, a 

maior resistência foi a Diamond Bird-Beak. Os cálculos utilizando as equações de Chen 

(2015b) resultaram em resistências menores do que as resistências dadas pelos modelos 

numéricos e na comparação entre a ligação T Circular Bird-Beak e a ligação “T” 

tradicional, a primeira apresentou, em todos os casos, a maior resistência. 

 

Palavras-chaves: Perfis tubulares, ligações, seção esbelta, Circular Bird-Beak, Square 

Bird-Beak Diamond Bird-Beak,   
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ABSTRACT 

 
Traditionally, hollow steel sections T-joint are welded and when the chord has a square 

hollow section, it is positioned so that the upper and lower planar faces are parallel to the 

horizontal plane. In the present work another type of welded hollow steel section T-joint is 

studied, the Bird-Beak T joint, being divided into two types: The Square Bird-Beak which 

is formed by rotating of the chord of a traditional T-joint in 45° around its longitudinal axis; 

and Diamond Bird-Beak, formed by rotating both the chord and the brace of a tradicional 

T-joint in 45° around ther longitudinal axis. In addition to these two type with square hollow 

section brace, a circular holly section brace called Circular Bird-Beak was studied too. 

These three type of T-joint was composed of hollow steel sections with thin-walled chord 

and brace under compression. Numerical models were developed using the software 

ANSYS as well as studies about of mesh refinement and boundary conditions, with the 

intention of defining the most efficient model for the analysis. Futhermore, a parametric 

study was made by varying the geometrical parameters β (ratio between the diameter of 

the brace / width of the chord face) and 2γ (ratio between the width and thickness of the 

chord face). The resistances of the numerical models, obtained by the method of 

deformation limit criteria, were compared with the resitences obtained by the equations 

developed in the research of Cheng (2015b). Subsequently, the resistance of the type 

models Circular Bird-Beak were compared with the ressitance of the models with 

traditional T-joint. Finally, equations were developed for the theoretical design of the 

typology of Bird-Beak T-joints presented. The diamond bird-beak T-joint had the highest 

resistance in most cases. Calculations using the equations of Chen (2015b) resulted in 

resistances smaller than the resistances given by numerical models. Circular Bird-Beak T 

joint showed higher resistances than traditional T joint. 

 

Keywords: Hollow steel sections, joints, thin-walled sections, Circular Bird-Beak, Square 

Bird-Beak Diamond Bird-Beak. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

Após a elaboração da primeira Teoria Geral da Elasticidade, em 1821, por Navier 

(1785-1836), a Engenharia Estrutural desenvolveu proporcionando o surgimento das 

primeiras fórmulas para análise de estruturas reticuladas (Queiroz, 1986). Por sua vez, 

os estudos de estruturas em perfis tubulares de aço iniciaram-se por volta da década de 

1960 e tem se desenvolvido levando à elaboração de normas de dimensionamento (Fan, 

2017). Nos estudos de ligações entre perfis tubulares, foi proposto um tipo de ligação 

chamada bird-beak visando inicialmente o apelo estético, e tem mostrado boa resistência 

às cargas laterais e alta capacidade resistente (Cheng et al., 2018). Este trabalho visa 

contribuir com o conhecimento sobre as ligações soldadas do tipo T bird-beak em perfis 

tubulares com costura composto por seção de paredes esbeltas. 

 

1.1 HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA 

 

Até o século XVIII o ferro era usado na construção apenas em janelas, portas, 

portões e como elemento de enfeite, mas com o aparecimento das ferrovias surgiu a 

necessidade de se construírem numerosas pontes e estações ferroviárias. Essas pontes 

eram feitas inicialmente com ferro fundido, depois com aço forjado e posteriormente, 

passaram a ser construídas com aço laminado (Queiroz, 1986). 

Na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a 

combinação aço com madeira, a pedra e a argila, dominavam a construção, chamada 

construção neo-clássica, mas com o surgimento do concreto armado, a madeira e a pedra 

passaram a ter um papel secundário na construção civil. Isso não ocorreu com o aço, 

pelo contrário, em obras especiais de grandes vãos ou grandes alturas ele é ainda a 

melhor escolha como elemento estrutural (Queiroz, 1986). 

No Brasil, devido a industrialização tardia, as primeiras construções metálicas 

(chamadas de “arquitetura metalúrgica”) eram edificadas com aço importado e isso só 

mudou depois da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, quando a importação de 

qualquer produto tornou-se inviável, forçando a indústria nacional a se desenvolver 

(Araújo et al., 2016). 
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A Figura 1.1 exemplifica algumas obras notáveis em estruturas metálicas: 

 

(a) Ponte Coalbrookdale, construída em 1779. 

Fonte:  Disponível em: 

<http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/201

3/11/a-ponte-de-coalbrookdale.html>. Acesso 

em 25/03/2018 

(c) Torre Eiffel, construída em 1889.            

Fonte: Disponível em: 

<http://www.eurodicas.com.br/torre-eiffel-paris/>. 

Acesso em: 25/03/2018 

 

(b) Ponte Firth of Forth, construída em 1890. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.engenhariacivil.com/ponte-forth>. 

Acesso em 25/03/2018 

 

(d) Empire State Building, construído em 1933.            

Fonte: Disponível em: 

<http://visitenovayork.com.br/ingressos-para-o-

empire-state-building>. Acesso em: 25/03/2018.

Figura 1.1: Exemplos de estruturas metálicas 
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1.2 FABRICAÇÃO DE PERFIS TUBULARES 

 

Os perfis tubulares de aço podem ser produzidos de maneiras distintas, porém 

dois processos de fabricação destacam-se e usualmente no Brasil são utilizados para a 

produção de perfis com maiores espessuras de parede (Araújo et al., 2016) e outros dois 

para a produção de perfis com menores espessuras de chapa. 

O primeiro método é o processo de laminação a quente (também conhecido como 

tubos sem costura), que consiste basicamente em perfurar blocos maciços de aço de 

seção circular previamente aquecidos a temperatura que varia de 1200 a 1300°C. A 

Figura 1.2-a mostra o maciço de aço que dá origem a um perfil tubular e a Figura 1.2-b 

mostra o perfil em processo de fabricação. 

 

(a) Bloco maciço de aço sob alta temperatura. 

Fonte: Araújo et al., 2016 

 

(b) Perfil tubular sem costura. 

Fonte: Araújo et al., 2016

Figura 1.2: Perfis tubulares sem costura 

 Com o segundo processo são fabricados os perfis tubulares denominados “com 

costura”. Esse processo consiste na conformação mecânica, normalmente a frio, de 

chapas de aço e posterior solda de emenda. Essa solda pode ser longitudinal, Figura 1.3-

a, ou helicoidal, Figura 1.3-b. 
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 (a) Perfil tubular com solda longitudinal.    

Fonte: Araújo et al., 2016 

(b) Perfil tubular com solda helicoidal. 

Fonte: Araújo et al., 2016

Figura 1.3: Perfis tubulares com costura 

 

Os dois processos de fabricação mencionados anteriormente são para obtenção 

de perfis tubulares circulares, enquanto perfis retangulares, no Brasil, são obtidos pela 

conformação mecânica a partir de perfis de seção circulares (Araújo et al., 2016). 

Destaca-se que os perfis de seção transversal retangular também podem ser produzidos 

pelo processo de laminação a quente, o que é encontrado no mercado internacional. A 

Figura 1.4-a mostra o processo de conformação mecânica dos tubos (perfilação) e a 

Figura 1.4-b mostra o equipamento utilizado para se fazer a perfilação. 

  

(a) Processo de conformação mecânica.                          

Fonte: Pereira, 2018 

(b) Equipamento de conformação mecânica.                          

Fonte: Araújo et al., 2016 

Figura 1.4: Fabricação de perfis tubulares quadrados 

 

No caso de perfis de paredes esbeltas, formados a frio, a conformação é por meio 

de dobramento ou perfilação a temperatura ambiente. No primeiro caso utiliza-se prensa 

dobradeira, que é formada por uma mesa e ferramenta com o formato da seção desejada. 

Por punção a chapa metálica é conformada na dimensão e formato desejado e a partir 
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de sucessivos posicionamentos da chapa tem-se o formato final do perfil (Carvalho et al., 

2014). O outro processo de conformação utiliza-se de perfiladeira, que possibilita um 

processo contínuo de produção e consiste na obtenção da seção a partir de uma série 

de cilindros com a formação de dobramento gradual até a fabricação final do perfil 

(Carvalho et al., 2014). 

 

1.3 ESTRUTURAS TRELIÇADAS 

 

As treliças são estruturas que são utilizadas há bastante tempo, sendo que foi o 

arquiteto Paládio que, por volta de 1540, organizou e publicou todo o conhecimento até 

então existente sobre a utilização dessa alternativa construtiva (Gerken, 2003).  

As treliças apresentam baixo peso próprio, quando comparadas com outros tipos 

de elemento estrutural com a mesma finalidade, e são formadas por unidades 

triangulares conectados por nós, podendo formar treliça plana, espacial ou multiplanar. 

Quando essas unidades triangulares são dispostas em um só plano, tem-se a 

treliça plana. A composição de uma treliça plana é dada pelos banzos superior e inferior, 

pelas diagonais e pelos montantes (Figura 1.5a) (Guerra, 2017). 

As treliças espaciais são formadas por duas malhas, uma inferior (banzo inferior) 

e outra superior (banzo superior) e estas malhas são interligadas por diagonais, formando 

um conjunto de tetraedros ou pirâmides (Figura 1.5b) (Guerra, 2017). 

As treliças multiplanares possuem seus elementos triangulares dispostos em dois 

ou mais planos, Figura 1.5c. A principal vantagem das treliças multiplanares é seu 

comportamento tridimensional, que permite uma melhor distribuição dos esforços. 

Como já mencionado, as treliças planas são constituídas por banzo superior, 

banzo inferior, diagonais e montantes e existem várias tipologias sendo as mais comuns 

apresentadas na Figura 1.6. 
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(a) Treliça plana.                                         

Fonte: Disponível em: 

<https://fotos.habitissimo.com.br/foto/galpao-

etrutura-metalicas_658826>. Acesso em 

02/04/2018. 

(b) Treliça espacial.                                      

Fonte: Disponível em: 

<http://wwwo.metalica.com.br/estrutura-espacial-

em-tubos-de-aco>. Acesso em: 02/04/2018. 

 

 

 

(c) Treliça multiplanar. 

Fonte: Videira, 2009 

Figura 1.5: Tipos de treliças 

 

(a) Viga Vierendeel.                                         

(c) Treliça Pratt.                                        

 

 

 



19 

 

(b) Treliça Warren.                       

 

(d) Treliça Warren com montante.                                          

Figura 1.6: Tipologias de vigas "treliçadas". 

Fonte: Pereira, 2018 

 

1.4 LIGAÇÕES EM PERFIS TUBULARES 

 

As ligações em perfis tubulares são classificadas de acordo com o encontro entre 

o banzo, montante e diagonal, e a Figura 1.7 apresenta algumas configurações de 

ligação. Para esse estudo foi utilizada a ligação do tipo T, que é um caso particular da 

ligação do tipo Y, isso é, o ângulo entre o montante e o banzo é 90°. 

 

 

 

Figura 1.7: Tipos de ligações com perfis tubulares.

Fonte: Nunes, 2017
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As ligações “T”, que são objetivo desse trabalho, conectam os elementos 

estruturais formando um ângulo de 90°. Essas ligações são soldadas e podem conectar 

perfis com diferentes seções transversais (Pereira, 2018). A figura 1.8 mostra as 

tipologias de ligações do tipo T tradicionais. 

      

      (a) Montante e banzo                          (b) Montante circular                                    (c)Montante e banzo                                        

              circulares                                      e banzo retangular                                           retangulares   

Figura 1.8: Possibilidades de geometria das seções transversais de uma ligação "T" 

Fonte: Pereira, 2018

 

Quanto às ligações do tipo bird-beak, quando se tem tanto o banzo quanto o 

montante em perfil tubular quadrado, existem dois tipos: a Square Bird-Beak, 

denominada nesse trabalho por SBB, (Figura 1.9-b) que é formada pelo giro do banzo de 

uma ligação como da figura 1.8 em 45° em torno do seu eixo longitudinal; e a Diamond 

Bird-Beak,(denominada nesse trabalho por DBB) formada pelo giro tanto do banzo 

quanto do montante de uma ligação tradicional em 45° também em torno dos seus eixos 

longitudinais, (Figura 1.9-c). 

 

 

(a) Ligação tradicional                                          

 

(b) Square Bird-Beak (SBB)                                          

 

(c) Diamond Bird-Beak (DBB)                                          

 

Figura 1.9: Diferenças entre as ligações do tipo "T". 

Fonte: Tong et al., 2016 
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Nesse trabalho também é proposta uma configuração nova em que o perfil do 

montante será um perfil tubular circular (que será denominado Circular Bird-Beak - CBB), 

como é mostrado na Figura 1.10.  

 

Figura 1.10: Ligação Circular Bird-Beak (CBB) 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivos avaliar, por análise em modelos de elementos 

finitos, o comportamento, carga última, modo falha do banzo e propor o dimensionamento 

teórico de ligações do tipo T com a composição em Square Bird-Beak, Diamond Bird-

Beak e Circular Bird-Beak, sendo que os banzos de todas as ligações estudadas 

possuem seção de paredes esbeltas.  

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Autores como Guerra (2017), Nunes (2017) e Pereira (2018) realizaram estudos 

numéricos, teóricos e experimentais de ligações, aqui chamadas de convencionais, em 

perfis de seção tubular com paredes classificadas como esbeltas e compactas. Os 

estudos numéricos foram feitos por meio do software ANSYS, os teóricos com auxílio de 

normas e artigos científicos e os experimentais, por meio de ensaios realizados no 

laboratório de estruturas Prof. Altamiro Tibiriçá Dias (LABEST) da Universidade Federal 

de Ouro Preto. 

A principal motivação para a realização desse trabalho foi a ausência de normas 

(nacional e internacional) que tenha em seu escopo as ligações do tipo Bird-Beak. Outra 
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motivação foi a falta de pesquisas dessas ligações em perfis tubulares de paredes 

esbeltas, já que os artigos científicos que tratam da ligação Bird-Beak utilizam perfis com 

seção compacta e com seções transversais quadradas.  

 

1.7 METODOLOGIA 

 

Para realizar o trabalho proposto, inicialmente, foi realizada pesquisa bibliográfica 

a fim de entender o comportamento de ligação com perfis tubulares e reunir informações 

adicionais sobre modelos numéricos e teóricos em trabalhos anteriores. A revisão 

propiciou a contextualização da pesquisa realizada em relação as atuais. 

Em seguida foi realizado, com modelos numéricos que foram desenvolvidos em 

elementos finitos utilizando o software comercial ANSYS, a análise 

numérica/paramétrica. Para a realização dessa análises foram utilizados dois parâmetros 

geométricos β e 2γ, sendo que β variou entre 0,4 a 0,8 com intervalos de 0,1 e 2γ variou 

de 40 a 70 com intervalos de 10. 

Posteriormente, com o estudo numérico/paramétrico, foram propostas 

formulações de dimensionamento para as seções em paredes esbeltas estudadas e que 

foram baseadas nas formulações existentes em ligações tubulares para as ligações Bird-

Beak considerando perfis de seção compacta. 

 

1.8 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos últimos anos, estudos na área de ligações em perfis tubulares foram 

realizados por pesquisadores nacionais como Mendanha, 2006, Lima et al. (2011), Nunes 

(2012), Guerra (2017), Nunes (2017) e Pereira (2018) e por pesquisadores internacionais 

como Tong et al. (2016) e Chen et al. (2015a); estes últimos se dedicaram às ligações do 

tipo bird-beak, que é o foco desse trabalho. Com o intuito de dar uma visão geral da 

evolução das pesquisas, tem-se a seguir um resumo dos estudos que foram utilizados 

como referência para esse trabalho. 

Primeiramente, como esse trabalho é a continuação dos estudos sobre ligações 

em perfis tubulares realizados no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” 
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da Universidade Federal de Ouro Preto, tem-se o resumo dos estudos desenvolvidos na 

UFOP que foram usados como referência. 

Mendanha (2006) apresentou um trabalho com ligações soldadas do tipo K e KT 

com o objetivo de desenvolver um modelo numérico representativo de ligações tubulares 

de treliças mistas e avaliar a metodologia dos ensaios experimentais. 

Affonso et al. (2011) pesquisaram ligações “T” com perfis tubulares retangulares 

para os banzos e perfis circulares para os montantes com base no Eurocode 3, e no 

CIDECT através de um modelo em elementos finitos desenvolvido no software Ansys. 

Os resultados numéricos foram avaliados quanto aos modos de falha, a distribuição de 

tensões, a influência da excentricidade e a influência das relações geométricas entre o 

montante circular e o banzo retangular. 

Lima et al. (2011) pesquisaram ligações do tipo “KT” com perfis tubulares 

retangulares para o banzo e perfis circulares para o montante e diagonais, com base no 

Eurocode 3, através de modelos em elementos finitos desenvolvido no software Ansys. 

Os resultados numéricos foram avaliados quanto aos modos de falha, a distribuição de 

tensões e a influência das relações geométricas entre as diagonais e montante circulares 

e o banzo retangular. 

Nunes (2012) realizou um estudo numérico paramétrico de ligações soldadas do 

tipo “T”, “K” e “KT” (sendo os banzos em perfil tubular quadrado, os montantes e as 

diagonais em perfil tubular circular) com o objetivo de fazer uma avaliação teórica e 

numérica/paramétrica dessas ligações. Foram realizados 175 modelos numéricos e foi 

constado que o modo de falha dominante é a plastificação do banzo. Também foi 

verificado que, para a ligação do tipo “T”, as prescrições das normas estudas têm boa 

correlação com os resultados dos modelos numéricos; e para as ligações do tipo “K” e 

“KT” as prescrições do CIDECT têm correlação melhor com os modelos numéricos do 

que as prescrições do então PN:2011. 

Nunes (2017) apresentou um estudo experimental, teórico e numérico de ligações 

tubulares de sistemas treliçados do tipo “T” compostas por tubos retangulares no banzo 

e circulares no montante. Neste trabalho foram realizados 23 ensaios sendo divididos em 

três séries distintas segundo os parâmetros geométricos  e 2. Os resultados numéricos 

e experimentais foram comparados às prescrições da NBR 16239: 2013 e ISO 14346: 
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2013 e houve boa correlação quando não há carregamento no banzo, mas com força de 

compressão ou tração, não houve boa correlação. Por isso, foram propostas novas 

equações para quando há compressão ou tração no banzo e os resultados mostraram 

boa correlação das equações propostas quando comparadas com resultados 

experimentais e numéricos.  

Guerra (2017) realizou um estudo teórico, numérico e experimental de ligações 

soldadas convencionais do tipo “T” formadas por perfis tubulares de aço de seções 

esbeltas (os níveis de esbeltez das faces componentes da seção do banzo não eram 

contemplados nas prescrições normativas, nacionais e internacionais), com seção 

transversal retangular no banzo e circular no montante com o objetivo de avaliar o 

comportamento, os modos de falha e a carga última obtida pelo critério da deformação 

limite da ligação. Os resultados mostraram que o modo de falha dominante foi a 

plastificação da face do banzo e que as resistências experimentais foram maiores que as 

resistências teóricas, ou seja, as prescrições normativas eram conservadoras.  

Pereira (2018) realizou um trabalho com ligações do tipo “T” compostas por perfis 

tubulares de paredes esbeltas através de um estudo numérico paramétrico e ensaios 

experimentais com o objetivo de avaliar as resistências ultimas dessas ligações e avaliar 

a influência do tamanho do cordão de solda na capacidade resistente das ligações. Os 

resultados desse trabalho mostraram que o modo de falha dominante foi a plastificação 

da face do banzo, o que corroboram os resultados de Nunes (2012) e Guerra (2017). 

Além disso, chegou-se à conclusão de que o tamanho do cordão de solda influencia na 

capacidade resistente da seção, constatou-se, por exemplo, o aumento de 7% na 

resistência com um aumento de 59% do tamanho do cordão de solda. 

Com relação as ligações bird-beak, desde o início da década de 1990 vêm sendo 

estudadas por pesquisadores; exemplo disso são os trabalhos de Ono et al. (1991) e 

Ishida et al. (1993) que investigaram experimentalmente o comportamento das ligações 

DBB e apresentaram uma equação para o seu dimensionamento (Chen et al., 2015b). 

Os resultados desses trabalhos mostraram que as resistências últimas das ligações T 

DBB foram maiores do que as resistências das articulações T tradicionais. 

 Chen et al. (2015b) propôs equações para o dimensionamento teórico de ligações 

do tipo “T” SBB e DBB; para isso foram realizados estudos numéricos/paramétricos e 
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teóricos. Com os resultados foram definidos os modos de falha das ligações do tipo T 

SBB e DBB. Owen et al. (2001) realizou investigação numérica da ligação X DBB. Os 

efeitos dos parâmetros adimensionais assim como os efeitos do comprimento e das 

condições de contorno do banzo são avaliados. Nessa pesquisa os autores destacam 

que foi utilizado o critério de deformação limite para se calcular as resistências últimas 

das ligações e com os resultados foi concluído que o comprimento do banzo e as suas 

condições de contorno são fatores importantes quando o modo de falha da ligação é a 

plastificação do banzo.  

Pesquisas mais recentes como Nobre et al., (2015); Nunes (2012) também 

utilizaram o critério de deformação limite corroborando a sua aplicação.  

O estudo foi realizado por Chen et al. (2015a), considerando 9 ligações do tipo T, 

sendo 3 ligações convencionais 3 SBB e 3 DBB, com os objetivos de: avaliar os modos 

de falha das ligações, as resistências finais e os efeitos do parâmetro β (relação entre                   

na resistência última, na rigidez inicial e na ductilidade das ligações. Os resultados 

mostram que, no geral, as ligações T SBB e DBB têm capacidade resistente última maior 

do que as ligações T tradicionais e; a DBB tem sempre a maior capacidade resistente. 

Além das resistências ultimas, inúmeras pesquisas foram conduzidas sobre 

concentrações de tensões e sobre comportamento à fadiga das ligações SBB e DBB.       

Cheng et al. (2014) realizaram um estudo experimental em que o foco foi o fator 

de concentração de tensão, dado pela razão entre a máxima tensão na seção da ligação 

e a tensão nominal (que desconsidera a interferência dos elementos de ligação) e o fator 

de concentração de deformação específica, dado pela razão entre a máxima deformação 

específica na seção da ligação e a deformação nominal (que desconsidera a interferência 

dos elementos de ligação) em ligações do tipo T e square bird-beak. Dentre outras coisas, 

esses fatores são importante para a previsão da resistência a fadiga. Para isso foram 

fabricados 12 protótipos, sendo 3 ligações convencionais e 9 ligações do tipo square bird-

beak. Os resultados mostraram que para β menor que 0,75 o fator de concentração de 

tensões nas ligações SBB podem ser menores do que o fator das ligações convencionais 

em 40 a 65% e os fatores de deformação específica também são menores do que os 

fatores de deformação específicas das ligações convencionais. Além disso, foi 

constatado que os parâmetros adimensionais β (razão entre a largura do montante e a 
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largura do banzo) e τ (razão entre a espessura do montante e a espessura do banzo) têm 

maior efeito no fator de concentração de tensões do que 2γ (razão entre a largura do 

banzo e sua espessura). 

Dando prosseguimento aos estudos, Cheng et al. (2015) apresentaram um estudo 

numérico das nove ligações do tipo T e SBB que foram testadas experimentalmente no 

trabalho de Chen et al. (2015a) e os resultados mostraram que as razões entre os fatores 

de concentração de deformação específica experimentais e os fatores de concentração 

de deformação específica dos modelos numéricos estão entre 1,07 e 1,15. Nesse artigo 

também foi definida a razão entre os fatores de concentração de tensão numérico e os 

fatores de concentração de deformação específica numéricos, sendo igual a 1,15. Além 

disso, os resultados validam os resultados experimentais da pesquisa citada 

anteriormente. 

Tendo os trabalhos de Cheng et al. (2014) e Cheng et al. (2015) como algumas de 

suas referências, Tong et. al., 2016 realizaram um estudo com ligações do tipo T e DBB 

para avaliar o comportamento à fadiga dessas ligações. Com os resultados foi proposta 

uma curva de dimensionamento à fadiga e, para valores de β menores que 0,7, as 

ligações DBB têm comportamento à fadiga melhor do que as ligações convencionais.  

 

1.9 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

  

No próximo capítulo são apresentadas as tipologias das ligações tubulares 

soldadas estudadas nesse trabalho. No capítulo três são descritos os modelos numéricos 

desenvolvidos, considerando as propriedades mecânicas dos materiais, o elemento finito 

utilizado, o estudo da malha e o estudo das condições de contorno. No capitulo quatro 

são apresentados os estudos paramétricos para se desenvolver as equações de 

dimensionamento, no capítulo cinco são apresentadas equações e no capítulo seis são 

feitas as conclusões e recomendações de trabalhos futuros. 
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2 ANÁLISE TEÓRICA 

 

Nesse capítulo são apresentadas as tipologias de ligações tubulares soldadas 

estudadas, considerando a geometria, o carregamento e os possíveis modos de falha 

baseados nas referências bibliográficas citadas no capítulo 1 (visto que não há 

prescrições normativas sobre as ligações do tipo Bird Beak). 

 

2.1 NOMENCLATURA E PARÂMETROS GEOMÉTRICOS 

 

Na figura 2.1 é apresentada a nomenclatura utilizada com relação a geometria das 

ligações estudadas neste trabalho e o ponto identificando a “borda lateral” e as regiões 

de “Coroa” e “Sela”. Observa-se que o índice 0 é relacionado ao banzo e o índice 1 é 

relacionado ao montante, para a ligação com montante em perfil tubular circular tem-se 

d1 (diâmetro do perfil) no lugar de b1. 

Segundo Cheng et al. (2014), alguns parâmetros geométricos influenciam o 

comportamento das ligações como por exemplo o modo de falha e a resistência última. 

Os três principais parâmetros adimensionais, largamente utilizados na literatura são:  

 

𝛽 =
𝑏1

𝑏0
  ou 𝛽 =

𝑑1

𝑏0
 

2 =
𝑏0

𝑡0
 

τ =
𝑡1

𝑡0
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(a) Square bird-beak (SBB) 

 

 

(b) Diamond bird-beak(DBB)

Figura 2.1: Nomenclatura das ligações bird-beak 

Fonte: Chen et al., 2015 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES QUANTO ÀS ESBELTEZAS 

 

O Eurocode 3 divide as seções tubulares em classes segundo suas esbeltezas 

(b0/t0) indicadas na tabela 2.1 (Guerra, 2017). 
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Tabela 2.1: Limites de esbeltezas para a parte comprimida das seções de perfis tubulares 

 

Fonte: Eurocode, 2010. 

 

   

 

Em que:  

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
 

c = b0 - 2t ou c = h0 - 2t;  

b0 - largura do perfil;  

h0 - altura do perfil;  

t - espessura da seção transversal tubular. 

 

Como mencionado por Guerra (2017), o Eurocode (2010) define as classes de 

seções transversais como segue:  



 Classe 1: são aquelas que podem formar uma rótula plástica com a capacidade 

de rotação requerida a partir da análise plástica sem redução da resistência;  
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 Classe 2: são aquelas que podem desenvolver a sua resistência ao momento 

plástico, mas têm uma capacidade de rotação limitada devido à flambagem local.  

 

 Classe 3: são aquelas em que a tensão na fibra de compressão mais externa da 

seção transversal, assumindo uma distribuição elástica de tensões, pode atingir a 

resistência ao escoamento, mas a flambagem local impede o desenvolvimento do 

momento plástico.  

 

 Classe 4: são aquelas em que a flambagem local irá ocorrer antes de atingir a 

tensão de escoamento em uma ou mais partes da seção transversal.  

 

Para que a seção transversal seja considerada esbelta deve-se atender as 

especificações da classe 3 ou 4. 

 

2.3 DEFORMAÇÃO LIMITE 

 

O critério da deformação limite é um método consolidado, utilizado por inúmeros 

pesquisadores e foi estabelecido por Lu et al. (1994a). Esse critério define que a 

resistência última da ligação é determinada por um dos seguintes valores: se o pico do 

diagrama carga/deslocamento ocorrer antes da deformação de 3% de b0, a resistência 

última é a carga de pico; caso o pico ocorra após a deslocamento de 3% de b0 ou se o 

diagrama não apresentar um pico, a resistência última será a carga correspondente a 

deslocamento de 3% de b0. A figura 2.2 mostra o diagrama carga/deslocamenteo que 

ilustra o critério de deformação limite. 

Owen et al. (2001) utilizaram esse critério para determinar a resistência última de 

ligações X DBB como mencionado no item 1.8. 
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Figura 2.2: Gráfico Carga-Deslocamento e critério de deformação limite para as duas curvas 

Fonte: Wardenier et al., 2010. 

 

Para se aplicar o critério da deformação limite, foi considerado o deslocamento 

relativo do ponto/região de sela (figura 2.1) na direção vertical (direção de aplicação da 

carga - ver figura 3.4). A figura 2.3 mostra o deslocamento Δ, que é o deslocamento 

vertical da região sela e o deslocamento δ, que é o deslocamento vertical da borda do 

banzo. O valor do deslocamento relativo, que será utilizado para a aplicação do critério 

da deformação limite é dado subtração de Δ por δ. 

 

Figura 2.3: Deslocamentos da seção central dos modelos 
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2.4 MODOS DE FALHA 

 

Como mencionado no item 1.8, Chen et al. (2015b) realizou estudos 

numéricos/paramétricos sobre as ligações T SBB e DBB com perfis de seção compactas. 

Com os resultados foi definido que as ligações do tipo T SBB têm como modo falha a 

flambagem local do montante (1,56% dos ensaios) ou a falha do banzo (98,44% dos 

ensaios) evidenciados nas figuras 2.4 e 2.5 respectivamente. 

 

 

Figura 2.4: Flambagem local do Montante. 

Fonte: Chen et al., 2015a. 

 

 

 

Figura 2.5: Falha do banzo. 

Fonte: Chen et al., 2015a. 

 

As ligações do tipo T DBB têm como modo de falha: a flexão do montante (1.56% 

dos ensaios), a flambagem local do montante mais falha do banzo (18.75% dos ensaios) 

e a falha do banzo (79.69% dos ensaios) (figuras 2.6, 2.7 e 2.8 respectivamente). 
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Figura 2.6: Flexão do montante. 

Fonte: Chen et al., 2015a. 

 

 

Figura 2.7: Flambagem local do montante mais falha do banzo. 

Fonte: Chen et al., 2015a. 

 

  

Figura 2.8: Falha do banzo. 

Fonte: Chen et al., 2015a. 
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Assim, os modos de falha possíveis são: flambagem local do montante e falha do 

banzo para as ligações SBB e para as ligações DBB, a flexão do montante, flambagem 

local do montante mais falha do banzo e a falha do banzo. Nesse trabalho foi verificado 

somente a falha no banzo para as três tipologias de ligação. 

 

2.5 EQUAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO DESENVOLVIDAS 

 

Além de descreverem os modos de falha das ligações T bird-beak, Chen et al. 

(2015b) propuseram equações para o dimensionamento dessas ligações. Para isso, por 

meio dos estudos numéricos/paramétricos, os autores introduziram os fatores de 

correção para as ligações ψs e ψd nas equações de dimensionamento das ligações 

convencionais, conforme as equações (1) e (2). 

ψs = 1,736β
1

2γ
1

2τ
1

6
1−β

kn
         (1) 

ψd = 1,814β
1

2γ
1

2τ
1

6
1−β

kn
         (2) 

 

Sendo: 

kn = 1,3 +
0,4n

β
  para n<0   

kn = 1,0   para n≥0  

n =
𝜎0,𝑠𝑑

𝑓𝑦0
  sendo σ0,sd a tensão solicitante, com sinal negativo para 

compressão e fy0 a tensão de escoamento do aço do banzo.  

 

Assim, as equações de dimensionamento são as equações (3) e (4): 

Ns = ψ𝑠𝑁           (3) 

N𝑑 = ψ𝑑𝑁           (4) 

 

Em que N é a força resistente de projeto das ligações T convencionais sob 

compressão axial, que podem ser obtidas da equação de projeto fornecida no código 

CIDECT, como segue: 
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N = Q𝑓
𝑓𝑦0𝑡0

2

𝑠𝑒𝑛𝜃
(

2𝛽

(1−𝛽)𝑠𝑒𝑛𝜃
+

4

√1−𝛽
) /𝛾𝑀5    (5) 

 

fy0 – tensão de escoamento do banzo; 

t0 – espessura da parede do banzo; 

θ – ângulo entre o montante e o banzo;  

Qf – fator de influência da tensão no banzo na ligação; 

γM5 – Fator de resistência. 
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3 MODELO NÚMERICO 

 

Os modelos numéricos foram desenvolvidos utilizando o Método dos Elementos 

Finitos via software (ANSYS, Inc. 2012). Neste capítulo é descrito o elemento finito 

utilizado, as propriedades mecânicas dos materiais utilizado nos modelos, estudos para 

a geração das malhas, estudos sobre a influência das condições de contorno e do 

comprimento do banzo na capacidade resistente da ligação.  

 

3.1 ELEMENTO FINITO  

 

Para autores como Medanha (2006), Nunes (2012) e Guerra (2017) o elemento 

finito mais adequado para o modelo desde trabalho é o modelo de casca Shell 181. Esse 

elemento apresenta bons resultados quando utilizado em modelos onde a dimensão em 

uma direção é pequena em relação às outras duas e também possui custo computacional 

baixo se comparado com elementos sólidos. 

O elemento SHELL 181, Figura 3.1, considera esforços de flexão, corte, efeito de 

membrana e possui 4 nós e seis graus de liberdade por nó, translação em x, y e z e 

rotação em torno de x, y e z (Ansys, 2012). 

 

Figura 3.1: Elemento de casca SHELL 181 

Fonte: Ansys, 2012. 
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3.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS  

 

As propriedades mecânicas dos materiais utilizados são descritas a seguir e o aço 

utilizado tem relação ao diagrama tensão versus deformação com comportamento bi-

linear. 

 Módulo de elasticidade: E = 205 GPa 

 Coeficiente de Poisson: ν = 0,3 

 Tensão de escoamento do perfil do banzo: fy0 = 250 MPa 

 Tensão última do perfil do banzo: fu0 = 400 MPa 

 Tensão de escoamento do perfil do montante: fy0 = 250 MPa 

 Tensão última do perfil do montante: fu1 = 400 Mpa 

 Tensão última do perfil da solda: fw = 600 Mpa 

 

 

A figura 3.2 mostra a relação tensão-deformação elasto-plástica do aço utilizado 

nos modelos: 

 

Figura 3.2: Diagrama bilinear adotado para o aço 

 

3.3 COMPRIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DE SOLDA E RAIO DE DOBRAMENTO 

 

Na pesquisa desenvolvida por (Chen et al., 2015b) é mencionado que quando o 

comprimento do banzo é maior que seis vezes a sua largura não há influência do 

comprimento na resistência da ligação. Por isso, foi definido que o comprimento do banzo 

é de 840mm, já que a largura é de 140mm.  
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 Com relação ao montante, o comprimento foi definido como 500mm medido a 

partir da aresta superior do banzo.  

Na construção do modelo numérico, foi considerado o raio de dobramento da 

seção transversal nos perfis tubulares quadrados, sendo que esse raio é de duas vezes 

a espessura do perfil para o montante e para os perfis do banzo é de 1,6. Além disso, o 

modelo foi desenvolvido a partir da linha média da espessura, já que o elemento Shell 

181 considera como referência a casca que passa na linha media da espessura do perfil 

(figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3: Linha média da espessura da seção. 

 

Com relação a solda das ligações, esse trabalho segue a especificação da NBR 

NBR 16239 (2013), ou seja, a espessura da solda é de 1,5 vezes a menor espessura 

dentre a parede do banzo e a parede do montante. 

 

3.4 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Para definir as condições de contorno do banzo foram estudados três 

possibilidades: bi-apoiada, bi-engastada e apoiada-engastada e os resultados mostraram 

que as condições de apoio do banzo não interferem na resistência da ligação. 
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As condições de contorno adotadas nos modelos são apresentadas na figura 3.4, 

a saber: no banzo em uma das extremidades foram restringidas as translações nas 

direções dos três eixos e na outra nas direções x e y, já na extremidade livre do montante, 

foram restringidas as translações nas direções do eixos z e x. 

 

 

Figura 3.4: Condições de contorno dos modelos numéricos 

Fonte: Chen et al. (2015b). 

 

3.5 MALHA 

 

A definição do refinamento da malha foi realizado por meio de um estudo 

comparativo com diversos tamanhos de elementos. Foram testados 4 malhas para se 

definir a mais apropriada. As tabelas 3.1, 3.2 e 3.3 mostram as características das malhas 

para as ligações do tipo SBB, DBB e CBB respectivamente e as dimensões desse 

modelos foram: b0 igual a 140mm, b1 igual a 50mm t0 igual a 3,18mm e t1 igual a 

3,25mm. 

Comparando os 4 modelos construídos para os três tipos de ligações foi percebido 

que: os tempos de processamento aumentam e os valores de resistência convergem com 

o aumento do refinamento da malha. As figuras 3.5 a 3.7 mostram essa convergência. 

Por meio desse estudo foi constatado que o refinamento de malha mais adequada 

é o denominado “M 5”, pois o tempo de processamento é relativamente pequeno (em 

torno de 10 minutos – o tempo para o processamento do “M 2,5” foi de 50 minutos e do 

“M 10” 4 minutos) e a diferença entre os valores de carga última do “Malha Média” e 

“Malha Fina” foi de 2%, diferença essa que não justifica o aumento no tempo de 

processamento. 
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Tabela 3.1: Detalhes dos modelos utilizados nos estudos de refinamento de malha (SBB) 

 

Tamanho do 

elemento (mm)

Número de 

elementos
Detalhe da malha do modelo

Identificação da 

malha

523484M 5

201664M 20

M 2,5 91052 2,5

M 10 6288 10
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Tabela 3.2: Detalhes dos modelos utilizados nos estudos de refinamento de malha (DBB) 

 

M 2,5 123576 2,5

M 10 8224 10

Tamanho do 

elemento (mm)

Número de 

elementos
Detalhe da malha do modelo

Identificação da 

malha

531464M 5

202280M 20
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Tabela 3.3: Detalhes dos modelos utilizados nos estudos de refinamento de malha (CBB). 

 

 

 

M 2,5 89008 2,5

M 10 5936 10

Tamanho do 

elemento (mm)

Número de 

elementos
Detalhe da malha do modelo

Identificação da 

malha

522392M 5

16,671856M 20
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Figura 3.5: Gráfico de estudo de malha (CBB) 

 

 

Figura 3.6: Gráfico de estudo de malha (SBB) 
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Figura 3.7: Gráfico de estudo de malha (DBB) 

 

As malhas dos modelos concluídos são mostradas nas figuras 3.8 a 3.10. Como 

pode ser observado, há duas regiões distintas quanto ao refinamento da malha, o motivo 

para isso é o custo computacional, que é menor quanto menor for o número de elementos 

e, como a região da ligação é a mais complexa quanto a distribuição de tensões e 

deformações, foi definida uma malha mais refinada ela e para as regiões das 

extremidades uma malha menos refinada.   

                

                                          (a)                                                                        (b) 

Figura 3.8: Malha dos modelos CBB. 
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                                          (a)                                                                         (b) 

Figura 3.9: Malha dos modelos SBB. 

 

                  

                                          (a)                                                                         (b) 

Figura 3.10: Malha dos modelos DBB. 

  

Nas análises realizadas foram consideradas tanto a não linearidade física quanto 

a geométrica. A aplicação do carregamento do montante foi realizada por meio do 

controle de deslocamentos que foi realizado automaticamente pelo programa em função 

da convergência pelo método iterativo de Newton-Raphson padrão. 

Com relação aos modos de falha, foram evitados os modos relacionados à 

instabilidade dos montantes, que não é o objetivo dessa pesquisa. Portanto, para todos 

os modelos, o modo de falha foi a falha do banzo, que é o amassamento do banzo na 

região da ligação e um ligeiro amassamento do montante devido a diferença de rigidez 

entre o canto do banzo e as laterais. As figuras 3.11, 3.12 e 3.13 mostram o modo de 

falha típico (falha do banzo) para as ligações do tipo CBB, SBB e DBB respectivamente. 
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A escala de cores nessas figuras corresponde ao somatório dos deslocamentos nas três 

direções e é dado em milímetros. 

 

 

 

Deslocamento (mm) 

Figura 3.11: Modo de Falha: Falha do Banzo (CBB) 
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Deslocamento (mm) 

 Figura 3.12: Modo de Falha: Falha do Banzo (SBB) 

 

 

 

Deslocamento (mm) 

Figura 3.13: Modo de Falha: Falha do Banzo (DBB) 
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Também foi avaliado o mecanismo de plastificação em cada tipologia de ligação. 

A plastificação das ligações do tipo CBB iniciou-se nas regiões denominadas coroa e cela 

(figura 2.1), em seguida desenvolve-se no banzo (em torno do montante) e no montante, 

próximo a região da coroa. Prosseguindo o aumento da compressão no montante, a 

plastificação progride pelo banzo e pela extremidade do montante (Figura 3.14 e 3.15). 

Assim como nas ligações do tipo CBB, a plastificação das ligações do tipo SBB 

iniciaram nas regiões denominadas coroa e cela, em seguida desenvolve-se no banzo 

(em torno do montante) e no montante, próximo a região da coroa. Prosseguindo o 

aumento da compressão no montante, a plastificação progride pelo banzo e pela 

extremidade do montante (Figura 3.16 e 3.17). 

A plastificação das ligações DBB ocorre basicamente da mesma forma que das 

ligações mencionadas anteriormente e a figura 3.18 mostra o início da plastificação e a 

figura 3.19 a situação de banzo e extremidade do montante plastificados. 

 

 

Figura 3.14: Início de plastificação (CBB) 
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Figura 3.15: Banzo e extremidade do montante plastificados (CBB) 

 

 

Figura 3.16: Início de plastificação (SBB) 
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Figura 3.17: Banzo e extremidade do montante plastificados (SBB) 

 

 

Figura 3.18: Banzo e extremidade do montante plastificados (DBB) 
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Figura 3.19: Banzo e extremidade do montante plastificados (DBB) 
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4 ANÁLISE PARAMÉTRICA 

 

Nesse capítulo é apresentado o estudo paramétrico das tipologias de ligações 

estudadas nesse trabalho. Foram analisados 60 modelos considerando a variação de 

parâmetros geométricos e avaliando a resistência e o comportamento dessas ligações. 

Por ser uma tipologia de ligação nova e pouca estudada não existem prescrições 

normativas para o cálculo das resistências e nem estudos que estabeleçam os limites de 

cada modo de falha, portanto não foi estabelecido previamente um modo de falha, apenas 

foi analisada a forma deformada de cada modelo para verificar se ocorreu a flambagem 

global ou local do montante. As propriedades mecânicas e geométricas foram 

apresentadas no capítulo 3.  

 

4.1 GEOMETRIA DOS MODELOS NÚMÉRICOS 

 

Com relação aos parâmetros geométricos β, 2γ e τ mencionados no capítulo 2 e 

utilizados por Chen et al. (2015b), definiu-se que o valor de τ não se alteraria e seria igual 

a 1,2. Já os valores de β variaram entre 0,4 e 0,8 e os valores de 2γ variaram entre 40 e 

70. 

Todos os modelos foram avaliados quanto à flambagem global e local do montante 

de modo que em nenhum modelo foi detectado esse modo de falha o que é desejado 

para as análises. Essa constatação está de acordo com o trabalho de Chen et al. (2015b), 

pois em seus modelos que tiveram os modos de falha que envolviam os montantes, os 

valores de τ eram baixos (na ordem de 0,4).  

Para se definir as geometrias dos modelos foram fixados os valores dos 

parâmetros (β, 2γ e τ) e utilizadas dimensões que atendessem a esses valores. A tabela 

4.1 mostra a geometria dos modelos, sendo que na nomenclatura dos modelos X 

corresponde a C de CBB, S de SBB e D de DBB. 
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Tabela 4.1: Geometria dos modelos numéricos 

 

 

4.2 COMPORTAMENTO CARGA-DESLOCAMENTO 

 

Por meio de representação gráfica dos valores de carga versus deslocamento 

relativo, são apresentadas comparações entre os resultados numéricos dos modelos com 

a variação dos parâmetros β e 2γ. 

Além das curvas carga versus deslocamento relativo é apresentado também, 

aplicando o critério de deformação limite (apresentado no item 2.3), a linha limite que 

determina a capacidade resistente de cada modelo. 

A figura 4.1 mostra as curvas carga versus deslocamento relativo das ligações do 

tipo CBB com o parâmetro β variando entre 0,4 e 0,8. 

 

XBB-01 40 3,50 4,20 100,41

XBB-02 50 2,80 3,36 74,49

XBB-03 60 2,33 2,80 57,95

XBB-04 70 2,00 2,40 46,55

XBB-05 40 3,50 4,20 107,33

XBB-06 50 2,80 3,36 79,22

XBB-07 60 2,33 2,80 61,33

XBB-08 70 2,00 2,40 49,12

XBB-09 40 3,50 4,20 112,40

XBB-10 50 2,80 3,36 83,12

XBB-11 60 2,33 2,80 64,29

XBB-12 70 2,00 2,40 51,45

XBB-13 40 3,50 4,20 119,13

XBB-14 50 2,80 3,36 88,07

XBB-15 60 2,33 2,80 68,08

XBB-16 70 2,00 2,40 54,38

XBB-17 40 3,50 4,20 128,14

XBB-18 50 2,80 3,36 94,76

XBB-19 60 2,33 2,80 73,06

XBB-20 70 2,00 2,40 58,35

1,2

Modelo

0,40 140 56

0,50 140 70

β τ

0,80 140 112

Força Resistente 

(kN)
t1 (mm)

b1 ou d1 

(mm)
t0 (mm)b0 (mm)2γ

0,60 140 84

0,70 140 98
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                            β = 0,40                                                             β = 0,50 

 

  

                            β = 0,60                                                             β = 0,70 

 

 

β = 0,80 

 

Figura 4.1: Curvas carga-deslocamento dos modelos CBB com β entre 0,40 e 0,80 
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Já a figura 4.2 mostra as curvas carga versus deslocamento relativo dos mesmos 

modelos CBB, porém fixando o parâmetro 2γ. 

 

   

                            2γ = 40                                                             2γ = 50 

 

    

                            2γ = 60                                                             2γ = 70 

Figura 4.2: Comportamento carga-deslocamento dos modelos CBB com 2γ entre 40 e 70 

 

Nas figura anteriores observa-se que todos os modelos CBB, não apresentam um 

pico e portanto, as cargas resistentes são dadas pelas cargas equivalentes a 3% de 

deformação do banzo na direção de aplicação da força, ou seja na direção do eixo y 

conforme a figura 3.4. 

A figura 4.3 mostra as curvas carga versus deslocamento relativo das ligações do 

tipo SBB com o parâmetro β variando entre 0,4 e 0,8. 
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                            β = 0,40                                                             β = 0,50 

   

                            β = 0,60                                                             β = 0,70 

 

β = 0,80 

Figura 4.3: Comportamento Carga-Deslocamento dos modelos SBB com β entre 0,40 e 0,80 

 

Para os modelos SBB, observa-se que para valores de β maiores (maior ou igual 

0,6) e 2γ igual a 70 as curvas carga versus deslocamento relativo apresentam picos e 

portanto as cargas resistentes para esses modelos correspondem às cargas de pico. Os 



57 

 

demais modelos não apresentam pico, ou seja, as cargas resistentes são dadas pelas 

cargas equivalentes à 3% de deformação do banzo na direção da força aplicada. Esses 

picos ocorrem nos modelos em que as seções dos banzos são as mais esbeltas e com 

os montantes com maiores larguras, o que nos leva a deduzir que o motivo para o 

surgimento desses picos é a maior colaboração das bordas do banzo e alivio das cargas 

de punção nas faces, sendo que nesses modelos a punção é mais crítica devido à maior 

esbeltez da seção.  

A figura 4.4 mostra as curvas carga-deslocamento das ligações do tipo SBB com 

o parâmetro 2γ variando entre 40 e 70. 

 

    

                            2γ = 40                                                             2γ = 50 

    

                            2γ = 60                                                             2γ = 70 

Figura 4.4: Comportamento Carga-Deslocamento dos modelos SBB com 2γ entre 40 e 70. 

 

No gráfico em que 2γ é igual a 70, fica evidente que quando β é igual a 0,60; 0,70 

ou 0,80 há picos bem definidos nas curvas de carga versus deslocamento relativo.  
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Para finalizar a análise das curvas carga versus deslocamento relativo, as figuras 

4.5 mostram as cuvas Carga-Deslocamento das ligações do tipo DBB com o parâmetro 

β variando entre 0,4 e 0,8. 

 

    

                            β = 0,40                                                             β = 0,50 

 

    

                            β = 0,60                                                             β = 0,70 
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β = 0,80 

Figura 4.5: Comportamento Carga-Deslocamento dos modelos DBB com β entre 0,40 e 0,80. 

 

Assim como nos modelos CBB, as curvas carga versus deslocamento relativo dos 

modelos DBB, não apresentam picos, ou seja, a carga resistente também corresponde a 

carga de 3% da deformação do banzo.  

A figura 4.6 mostra as curvas das ligações do tipo DBB com o parâmetro 2γ 

variando entre 40 e 70. 

 

    

                            2γ = 40                                                             2γ = 50 
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                            2γ = 60                                                             2γ = 70 

Figura 4.6: Comportamento Carga-Deslocamento dos modelos DBB com 2γ entre 40 e 70 

 

4.3 CARGA RESISTENTE NUMÉRICA 

 

Aplicando-se o critério de deformação limite, foram estabelecidas as cargas 

resistentes das ligações segundo os dados numéricos. A tabela 4.2 mostra os valores 

para as cargas resistentes para as ligações CBB, SBB e DBB.  
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Tabela 4.2: Carga Resistente dos modelos 

 

 

Para avaliar o efeito da variação dos parâmetros geométricos nas cargas 

resistentes das ligações, foram criados gráficos de barras que facilitam a análise. Sendo 

que: a figura 4.7 mostra as cargas resistentes para as ligações do tipo CBB, a figura 4.8 

mostra as cargas resistentes para as ligações do tipo SBB e a figura 4.9 mostra as cargas 

resistentes para as ligações do tipo DBB. 

Analisando os gráficos da figura 4.7, observa-se que na tipologia CBB, para um 

mesmo valor de β, a carga resistente diminui com o aumento do valor de 2γ, ou seja, 

quanto mais esbelta a parede do banzo menor é a capacidade de carga. Já para um valor 

constante de 2γ a carga resistente aumenta com o aumento de β e isso pode ser 

explicado pela redução do efeito de punção nas laterais do banzo, pois com o aumento 

de β há o aumento do diâmetro do montante e maior colaboração dos cantos laterais do 

banzo na resistência da ligação. 

 

CBB SBB DBB

40 88,18 90,42 100,41

50 63,10 65,59 74,49

60 47,82 50,98 57,95

70 37,64 41,16 46,55

40 96,36 98,95 107,33

50 69,17 73,06 79,22

60 52,38 56,96 61,33

70 41,10 45,25 49,12

40 103,03 106,54 112,40

50 74,19 79,53 83,12

60 56,44 62,23 64,29

70 44,05 48,32 51,45

40 108,00 112,63 119,13

50 78,11 88,07 88,07

60 59,18 67,10 68,08

70 46,22 56,10 54,38

40 112,83 117,96 128,14

50 81,89 89,06 94,76

60 61,91 70,41 73,06

70 48,35 58,04 58,35

Força Resistente (kN)

0,80

2γ

0,60

0,70

0,40

0,50

β
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Figura 4.7: Efeito da variação dos parâmetros geométricos na carga resistente das ligações CBB. 

 

A análise dos modelos do tipo SBB é similar à análise dos modelos CBB, ou seja, 

para um mesmo valor de β, a carga resistente diminui com o aumento do valor de 2γ e, 

para um valor constante de 2γ, a carga resistente aumenta com o aumento de β e as 

causas são semelhantes. 

A análise feita para as duas tipologias anteriores também vale para a DBB. 

 

    

Figura 4.8: Efeito da variação dos parâmetros geométricos na carga resistente das ligações SBB. 
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Figura 4.9: Efeito da variação dos parâmetros geométricos na carga resistente das ligações Diamond 

Bird Beak. 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS TIPOLOGIAS 

 

Além da comparação entre os modelos de uma mesma tipologia, foram 

comparados os modelos de tipologias diferentes, mas com os mesmos valores dos 

parâmetros geométricos. A figura 4.10 mostra essas comparações. 

 

   

(a)             (b) 
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(c)             (d) 

Figura 4.10: Comparação entre as tipologias de ligação. 

 

Observando os gráficos da figura 4.10, percebe-se que na maioria dessas 

comparações as cargas resistentes das ligações DBB são as maiores. Isso só se altera 

nos casos em que o valores de β são 0,70 e 0,80 (maiores valores analisados nesse 

estudo) e o valor de 2γ é 70 (maior valor analisado). Nessas situações, as cargas 

resistentes das ligações SBB igualam-se ou são ligeiramente maiores que as cargas das 

ligações Diamond Bird-Beak. Esse comportamento está de acordo com as verificações 

apresentadas nos estudos de Chen et al. (2015a) e Chen et al. (2015b) e pode ser 

explicado pela redução do efeito de punção nas ligações do tipo SBB, já que para valores 

maiores de β, há maior colaboração dos cantos dos banzos na resistência da ligação. 

Com relação aos modelos CBB, foi observado que em todas as comparações, as 

cargas resistentes são menores, uma possível explicação seria a menor área de contato 

entre o montante e o banzo comparados com os modelos SBB ou DBB, já que para um 

mesmo valores iguais de β e 2γ o perímetro do montante circular é menor do que o 

perímetro do montante quadrado. 

 

4.5 CÁLCULO TEÓRICO 

 

Como mencionado no item 2.5, Chen et al. (2015b) desenvolveram equações para 

os cálculos das cargas resistentes das ligações do tipo Square Bird Beak e Diamond Bird 

Beak. Essas equações são apresentadas novamente a seguir. 
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ψs = 1,736β
1

2γ
1

2τ
1

6
1−β

kn
    (1) 

ψd = 1,814β
1

2γ
1

2τ
1

6
1−β

kn
    (2) 

Ns =ψ𝑠𝑁      (3) 

N𝑑 =ψ𝑑𝑁      (4) 

N = Q𝑓
𝑓𝑦0𝑡0

2

𝑠𝑒𝑛𝜃
(

2𝛽

(1−𝛽)𝑠𝑒𝑛𝜃
+

4

√1−𝛽
) /𝛾𝑀5  (5) 

 

Para comparar os resultados numéricos com resultados teóricos, foram realizados 

os cálculos das cargas resistentes utilizando as equações de Chen et al. (2015b), porém 

não foram calculadas para todos os modelos, devido à influência da flexão do banzo, que 

resultava valores incoerentes. Os resultados estão nas tabelas 4.3 e 4.4. 

Com os resultados observou-se que as cargas resistentes teóricas são menores 

que as cargas resistentes numéricas, ou seja, as equações desenvolvidas por Chen et 

al. (2015b) são conservadoras para ligações desenvolvidas nesse trabalho. Essa 

discrepância entre os valores numéricos e os teóricos (calculados com os fatores de 

correção de Chen et al. (2015b)) pode ser explicada pelo uso de perfis de seção 

compacta e nesse trabalho utilizaram-se perfis com seção esbelta, ou seja, os 

comportamentos são diferentes.  
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Tabela 4.3: Carga resistente teórica das ligações Square Bird-Beak. 

 

 

Tabela 4.4: Carga resistente teórica das ligações Diamond Bird-Beak. 

 

  

 

SBB - 01 0,40 40 90,42 62,25 0,69

SBB - 02 0,40 50 65,59 45,32 0,69

SBB - 03 0,40 60 50,98 33,96 0,67

SBB - 04 0,40 70 41,16 26,50 0,64

SBB - 06 0,50 50 73,06 39,07 0,53

SBB - 07 0,50 60 56,96 31,29 0,55

SBB - 08 0,50 70 45,25 25,33 0,56

SBB - 10 0,60 50 79,53 33,10 0,42

SBB - 11 0,60 60 62,23 29,23 0,47

SBB - 12 0,60 70 48,32 24,95 0,52

SBB - 15 0,70 60 67,10 26,62 0,40

SBB - 16 0,70 70 56,10 22,73 0,41

SBB - 19 0,80 60 70,41 23,12 0,33

SBB - 20 0,80 70 58,04 22,48 0,39

Média 0,52

Desvio Padrão 0,10

Covariância 99,93

Modelo β 2γ
F. Res. Teórico 

Nchen (kN)

Força Resistente 

Nnum (kN)
Nchen/Nnum

DBB-02 0,40 50 74,49 46,28 0,62

DBB-03 0,40 60 57,95 36,11 0,62

DBB-04 0,40 70 46,55 28,47 0,61

DBB-06 0,50 50 79,22 35,14 0,44

DBB-07 0,50 60 61,33 31,26 0,51

DBB-08 0,50 70 49,12 25,98 0,53

DBB-10 0,60 50 83,12 26,59 0,32

DBB-11 0,60 60 64,29 29,20 0,45

DBB-12 0,60 70 51,45 25,24 0,49

DBB-15 0,70 60 68,08 32,15 0,47

DBB-16 0,70 70 54,38 30,76 0,57

DBB-20 0,80 70 58,35 23,20 0,40

Média 0,50

Desvio Padrão 0,09

Covariância 31,49

Modelo
Força Resistente 

Nnum(kN)
β 2γ NChen/Nnum

F. Res. Teórica 

Nchen (KN)
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4.6 COMPARAÇÃO ENTRE LIGAÇÃO T TRADICIONAL E CIRCULAR BIRD-BEAK 

 

Como mencionado na introdução desse trabalho e nos estudos de Cheng et al. 

(2018), um dos fatores que motivaram as pesquisas das ligações do tipo Bird-Beak foi a 

maior capacidade resistente quando comparada com as ligações tradicionais. Assim, 

para se verificar essa afirmação, foram comparadas as cargas resistentes numéricas das 

ligações Circular Bird-Beak desenvolvidas nesse trabalho com as cargas resistentes 

numéricas do modelo desenvolvido por Nunes (2012). A figura 4.11 mostra as dimensões 

dos modelos com ligação T tradicional e a tabela 4.5 mostra as dimensões das seções 

desses modelos. 

 

Figura 4.11: Dimensões dos modelos com ligações T tradicionais 

 

Tabela 4.5: Geometria dos modelos com ligação T tradicional 

  

LTT-01 40 3,50 4,20

LTT-02 50 2,80 3,36

LTT-03 60 2,33 2,80

LTT-04 70 2,00 2,40

LTT-05 40 3,50 4,20

LTT-06 50 2,80 3,36

LTT-07 60 2,33 2,80

LTT-08 70 2,00 2,40

LTT-09 40 3,50 4,20

LTT-10 50 2,80 3,36

LTT-11 60 2,33 2,80

LTT-12 70 2,00 2,40

Modelo

0,40 140 56

0,50 140 70

β t1 (mm)d1 (mm)t0 (mm)b0 (mm)2γ

0,60 140 84
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As figuras 4.12 e 4.13 mostram as curvas carga versus deslocamento Relativo das 

ligações T tradicionais com montante circular e banzo quadrado.  

 

   

                            β = 0,40                                                          β = 0,50 

 

 

β = 0,60 

Figura 4.12: Comportamento Carga-Deslocamento Relativo dos modelos com ligação T tradicional com β 

entre 0,40 e 0,60. 
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                            2γ = 40                                                          2γ = 50 

 

   

                            2γ = 60                                                          2γ = 70 

Figura 4.13: Comportamento Carga-Deslocamento Relativo dos modelos com ligação T tradicional com 

2γ entre 40 e 70 

 

Comparando os gráficos das figuras 4.11 e 4.12 com os gráficos das figuras 4.1 e 

4.2, percebe-se que as ligações CBB têm comportamento bastante diferente do 

comportamento das ligações T tradicionais. 

Aplicando-se o critério de deformação limite, foram estabelecidas as cargas 

resistentes das ligações T tradicionais segundo os dados numéricos. A tabela 4.9 mostra 

a comparação entre os valores das ligações T CBB e T tradicionais. 
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Tabela 4.6: Comparação entre as cargas resistentes das ligações T CBB e T tradicionais. 

 

 

Observando-se a tabela 4.6 tem-se que as cargas resistentes das ligações CBB 

são aproximadamente 5 vezes as cargas resistentes da ligação T tradicionais. 

Esses resultados mostram a maior eficiência da ligação do tipo T CBB em relação 

às ligações T tradicionais, isso pode indicar que as ligações SBB e DBB também são 

mais eficientes do que as ligações T tradicionais com montantes quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 18,57 88,17 4,75

50 11,54 63,10 5,47

60 8,27 47,82 5,78

70 6,10 37,64 6,17

40 22,35 96,36 4,31

50 14,32 69,17 4,83

60 9,93 52,38 5,27

70 7,32 41,10 5,61

40 27,43 103,03 3,76

50 17,46 74,19 4,25

60 12,12 56,44 4,66

70 8,93 44,05 4,93

Média 4,98

Desvio Padrão 0,70

Covariancia 142,02

0,4

0,5

0,6

Razão entre as Forças 

Resistentes (CBB/LTT)

Força Resistente 

CBB (kN)

Força Resistente 

LTT (kN)
2γβ
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5 PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO 

 

Análoga à metodologia proposta no trabalho de Chen et. al. 2015b, para se 

desenvolver as equações de dimensionamento das ligações estudadas nesse trabalho, 

foram utilizadas as equações das ligações T tradicionais da norma CIDECT, 2009 e foram 

propostos fatores de correções. Para o desenvolvimento desses fatores de correção, 

primeiramente, foram pesquisadas as correlações das cargas resistentes teórica (das 

ligações T tradicionais) e das cargas resistentes numéricas (dos modelos numéricos) com 

os parâmetros geométricos β e 2γ. 

Assim, são apresentados gráficos com as variações geométricas para observar 

alguma tendência que pudesse originar o fator de correção. A tipologia usada para se 

observar essa tendência foi a CBB e o gráfico que apresentou uma tendência foi aquele 

que tem como eixo das abcissas os valores de 2γβ e nos eixos das ordenadas os valores 

de N1,num/N1,k, sendo N1,num as cargas resistentes dos modelos numéricos e N1,k as cargas 

resistentes teóricas das ligações T tradicionais. A tabela 5.1 mostra os valores da abcissa 

e ordenada para se elaborar o gráfico da figura 5.1. 

Como pode ser visto na figura 5.1 há três dispersões no gráfico. Essas dispersões 

correspondem aos modelos que têm 2γ igual a 40 (modelos CBB-01, CBB-05 e CBB-09) 

e foram retirados do gráfico, com isso tem-se o gráfico da figura 5.2 e a função que define 

o fator de correção. Essas dispersões ainda precisam ser pesquisadas mais 

profundamente, mas uma possível explicação seria o valor mais baixo do parâmetro 2γ, 

ou seja, esses modelos têm a parede do banzo com maior espessura dentre todos os 

modelos, ficando no limite entre perfis com seção esbelta e perfis com seção compacta.  
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Tabela 5.1: Abcissas e ordenadas para elaboração da figura 5.1 e 5.2. 

 

 

 

Figura 5.1: Gráfico de tendência - CBB 

 

 

CBB-01 0,40 40 98,95 4,74 4,37 20,88

CBB-02 0,40 50 63,10 5,82 4,78 10,84

CBB-03 0,40 60 47,82 4,48 5,14 10,66

CBB-04 0,40 70 37,64 3,52 5,47 10,69

CBB-05 0,50 40 98,95 6,48 6,32 15,27

CBB-06 0,50 50 69,17 6,56 7,07 10,54

CBB-07 0,50 60 52,38 5,19 7,75 10,10

CBB-08 0,50 70 41,10 4,12 8,37 9,97

CBB-09 0,60 40 103,03 5,88 9,15 17,53

CBB-10 0,60 50 74,19 7,76 10,46 9,57

CBB-11 0,60 60 56,44 6,29 11,67 8,98

CBB-12 0,60 70 44,05 5,06 12,80 8,70

CBB-14 0,70 50 78,11 9,88 15,46 7,91

CBB-15 0,70 60 59,18 8,30 17,57 7,13

CBB-16 0,70 70 46,22 6,70 19,57 6,90

CBB-18 0,80 50 81,89 13,58 22,87 6,03

CBB-19 0,80 60 61,91 12,21 26,46 5,07

CBB-20 0,80 70 48,35 9,86 29,93 4,90

N1,num (kN) 2γβ N1,num/N1,kModelo β 2γ N1,k (kN)
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‘  

Figura 5.2: Função para fator de correção - CBB 

 

Para definir o fator de correção tem-se: 

𝑁1,𝑛𝑢𝑚

𝑁1,𝑘
= −0,2575(2𝛾𝛽) + 12,058 

 

𝑁1,𝑛𝑢𝑚 = (−0,515𝛾𝛽 + 12,058) 𝑁1,𝑘 

 

Portanto o fator de correção para as ligações do tipo Circular Bird Beak é dado 

por: 

𝛹𝐶𝐵𝐵 = −0,515𝛾𝛽 + 12,058  

 

Também foram pesquisados os fatores de correção das ligações do tipo SBB e 

DBB. A tabela 5.2 mostra os valores das abcissas e ordenadas das ligações SBB e a 

figura 5.3 mostra o gráfico e a função elaborado com esses dados. 
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Tabela 5.2: Abcissas e ordenadas para elaboração da figura 5.3 

 

 

 

Figura 5.3: Função para fator de correção - SBB 

 

O fator de correção para a ligação SBB foi definido como foi feito com a ligação 

CBB. 

 

𝑁1,𝑛𝑢𝑚

𝑁1,𝑘
= −0,1457(2𝛾𝛽) + 10,559 

 

SBB - 01 0,40 40 90,42 8,87 4,37 10,20

SBB - 02 0,40 50 65,59 7,07 4,78 9,28

SBB - 03 0,40 60 50,98 5,40 5,14 9,44

SBB - 04 0,40 70 41,16 4,22 5,47 9,76

SBB - 06 0,50 50 73,06 7,58 7,07 9,64

SBB - 07 0,50 60 56,96 6,02 7,75 9,46

SBB - 08 0,50 70 45,25 4,86 8,37 9,30

SBB - 10 0,60 50 79,53 8,09 10,46 9,83

SBB - 11 0,60 60 62,23 6,96 11,67 8,94

SBB - 12 0,60 70 48,32 5,95 12,80 8,12

SBB - 15 0,70 60 67,10 8,30 17,57 8,08

SBB - 16 0,70 70 56,10 6,72 19,57 8,35

SBB - 19 0,80 60 70,41 10,69 26,46 6,59

SBB - 20 0,80 70 58,04 9,90 29,93 5,86

N1,k (KN) N1,num/N1,k2γ^βN1,num (kN)Modelo β 2γ
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𝑁1,𝑛𝑢𝑚 = (−0,2914𝛾𝛽 + 10,559) 𝑁1,𝑘 

Portanto o fator de correção para as ligações do tipo SBB: 

𝛹𝑆𝐵𝐵 = −0,2914𝛾𝛽 + 10,559 

 

A tabela 5.3 mostra os dados da ligação DBB e a figura 5.4 mostra o gráfico 

elaborados com esses dados.  

 

Tabela 5.3: Abcissas e ordenadas para elaboração da figura 5.4 

  

 

 

 

Figura 5.4: Função para fator de correção - DBB 

DBB-02 0,40 50 74,49 5,546768959 4,78 13,43

DBB-03 0,40 60 57,95 4,594641813 5,14 12,61

DBB-04 0,40 70 46,55 3,746965532 5,47 12,42

DBB-06 0,50 50 79,22 5,90672333 7,07 13,41

DBB-07 0,50 60 61,33 5,334688766 7,75 11,50

DBB-08 0,50 70 49,12 4,44386947 8,37 11,05

DBB-10 0,60 50 83,12 5,958971192 10,46 13,95

DBB-11 0,60 60 64,29 6,48125462 11,67 9,92

DBB-12 0,60 70 51,45 5,517023651 12,80 9,33

DBB-15 0,70 60 68,08 6,778480505 17,57 10,04

DBB-16 0,70 70 54,38 6,442492631 19,57 8,44

DBB-20 0,80 70 58,35 9,750269411 29,93 5,98

N1,k (kN) 2γ^β N1,num/N1,kModelo N1,num(kN)β 2γ
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O fator de correção para as ligações do tipo DBB: 

𝛹𝐷𝐵𝐵 = −0,5654𝛾𝛽 + 14,318 

Como pode ser observado, as equações apresentaram dispersões, que terão que 

ser estudadas mais profundamente e dentre essas equações a que apresentou maior 

dispersão foi a DBB, uma possível explicação seria o encontro do canto do montante com 

o canto do banzo, dando uma maior concentração de tensões gerando maiores dispersão 

dos resultados. 

Para avaliar os fatores de correção foram elaboradas as tabelas 5.4 a 5.6 que 

correspondem as cargas resistente das ligações CBB, SBB e DBB respectivamente. Nas 

tabelas é mostrado a variável N1,k calc que é o valor da carga resistente calculada utilizando 

as equações de Norma CIDECT, 2009 juntamente com os fatores de correção propostos 

nesse trabalho. 

 

Tabela 5.4: Carga resistente calculada com o fator de correção – CBB 

 

 

 

CBB-02 0,40 50 63,10 63,05 1,00

CBB-03 0,40 60 47,82 48,13 0,99

CBB-04 0,40 70 37,64 37,48 1,00

CBB-06 0,50 50 69,17 67,15 1,03

CBB-07 0,50 60 52,38 52,20 1,00

CBB-08 0,50 70 41,10 40,81 1,01

CBB-10 0,60 50 74,19 72,64 1,02

CBB-11 0,60 60 56,44 56,93 0,99

CBB-12 0,60 70 44,05 44,37 0,99

CBB-14 0,70 50 78,11 79,76 0,98

CBB-15 0,70 60 59,18 62,54 0,95

CBB-16 0,70 70 46,22 47,00 0,98

CBB-18 0,80 50 81,89 83,77 0,98

CBB-19 0,80 60 61,91 64,05 0,97

CBB-20 0,80 70 48,35 42,90 1,13

Média 1,08

Desvio Padrão 0,22

N1,num/N1,k calcModelo β 2γ N1,k calc (kN)N1,num (kN)
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Tabela 5.5: Carga resistente calculada com o fator de correção - SBB 

 

Tabela 5.6: Carga resistente calculada com o fator de correção - DBB 

 

 

Como é demonstrado nas tabelas 5.6 a 5.8, os fatores de correção proporcionam 

valores de resistência próximo aos valores numéricos e com desvio padrão baixo, ou seja 

os fatores de correção desenvolvidos são coerentes.  

SBB - 01 0,40 40 90,42 87,97 1,03

SBB - 02 0,40 50 65,59 69,74 0,94

SBB - 03 0,40 60 50,98 52,98 0,96

SBB - 04 0,40 70 41,16 41,15 1,00

SBB - 06 0,50 50 73,06 72,22 1,01

SBB - 07 0,50 60 56,96 56,76 1,00

SBB - 08 0,50 70 45,25 45,43 1,00

SBB - 10 0,60 50 79,53 73,07 1,09

SBB - 11 0,60 60 62,23 61,67 1,01

SBB - 12 0,60 70 48,32 51,77 0,93

SBB - 15 0,70 60 67,10 66,40 1,01

SBB - 16 0,70 70 56,10 51,78 1,08

SBB - 19 0,80 60 70,41 71,66 0,98

SBB - 20 0,80 70 58,04 61,36 0,95

Média 1,00

Desvio Padrão 0,05

Covariância 170,49

N1,calc (kN) N1,num/N1,calcN1,num (kN)Modelo β 2γ

DBB-02 0,40 50 74,49 71,92 1,04

DBB-03 0,40 60 57,95 59,11 0,98

DBB-04 0,40 70 46,55 47,85 0,97

DBB-06 0,50 50 79,22 72,76 1,09

DBB-07 0,50 60 61,33 64,70 0,95

DBB-08 0,50 70 49,12 53,12 0,92

DBB-10 0,60 50 83,12 67,71 1,23

DBB-11 0,60 60 64,29 71,43 0,90

DBB-12 0,60 70 51,45 59,04 0,87

DBB-15 0,70 60 68,08 63,39 1,07

DBB-16 0,70 70 54,38 56,60 0,96

DBB-20 0,80 70 58,35 57,11 1,02

Média 1,00

Desvio Padrão 0,10

N1,num/N1,k calcN1,k calc(kN)Modelo N1,num(kN)β 2γ
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve como objetivo o estudo de ligações do tipo T Bird-Beak, 

compostas por perfis tubulares de paredes esbeltas, por meio de análise 

numérico/paramétrico para se desenvolver equações de dimensionamento teórico. 

As seguintes considerações podem ser feitas quanto aos modelos numéricos: 

Para as análises realizadas, o número adequado de elementos com baixo custo 

computacional é o “Malha média” e esse resultado foi obtido com o estudo de refinamento 

da malha. 

A modelagem considerando o raio de dobramento da seção do perfil, o elemento 

de casca SHELL 181 e o diagrama tensão versus deformação bi-linear com controle de 

deslocamento se mostrou bastante eficiente. 

Com relação às condições de contorno do banzo na modelagem, verificou-se que, 

assim como em trabalhos anteriores como de Nunes (2012), para as condições de apoio 

estudadas não houve diferenças significativas nos resultados dos modelos. 

O estudo paramétrico considerou a variação dos parâmetros β e 2γ, relação entre 

o diâmetro do montante e a largura da face do banzo e da largura da face do banzo em 

relação a sua espessura, respectivamente. No total foram analisado 60 modelos para as 

três tipologias de ligação (CBB, SBB e DBB). Além desses modelos foram analisados 

também outros 12 modelos com ligações T tradicionais com montante circular para se 

comparar as cargas resistentes com os modelos Circular Bird Beak. 

Com relação aos resultados obtidos dos estudos paramétricos pode-se destacar: 

 O comportamento carga-deslocamento da maioria dos modelos não 

apresentam pico, as exceções são os modelos Square Bird Beak com 2γ 

igual a 70 e β maior que 0,60; 

 Para todos os tipos de ligação estudadas observa-se que com o aumento 

de β, a capacidade de carga aumenta; 

 Com relação ao parâmetro 2γ, ocorre o contrário: com o aumento de 2γ há 

uma diminuição da capacidade de carga da ligação, isso para todos os 

modelos estudados; 



79 

 

 Entre os tipos de ligação a Diamond Bird-Beak foi a que apresentou as 

maiores carga resistentes, exceto para as seções mais esbeltas da banzo 

(2γ = 70) e montantes com largura próximas às do banzo (valores de β mais 

elevados) em que os modelos Square Bird-beak apresentaram maiores 

resistências. Isso pode ser explicado pelo aumento da colaboração dos 

cantos laterais, reduzindo o efeito de punção no banzo nos modelos Square 

Bird-Beak; 

 A comparação entre os modelos Circular Bird-Beak e os modelos com 

ligação T tradicionais comprovaram que as ligação do tipo Bird-Beak têm 

maiores capacidades resistente do que as ligações tradicionais. 

As equações de dimensionamento foram desenvolvidas propondo-se um fator de 

correção para cada tipologia de ligação e aplicando-os às equações das ligações 

tradicionais. Esses fatores de correções foram calculados por meio das cargas 

resistentes dos modelos numéricos. Posteriormente foram calculadas as cargas 

resistentes com esses fatores e constatou-se que proporcionam valores coerentes com 

os valores numéricos.  

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros e continuidade das pesquisas nesta área destaca-se: 

 Realização de ensaios experimentais; 

 Calibração dos modelos numéricos; 

 Avaliação teórica do efeito dos momentos na seção do banzo; 

 Avaliar as ligações em sistemas treliçados reais; 

 Realizar estudos com ligações K e KT; 

 Avaliar a distribuição de tensões; 

 Avaliar os efeitos dinâmicos; 

 Avaliar o efeito do tamanho das pernas de solda nas cargas resistentes; 
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