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Resumo 

 

Os perfis tubulares de aço têm grande aplicabilidade na construção metálica e as ligações 

entre esses tipos de perfis possuem características particulares que devem ser 

consideradas na análise estrutural. Em função dessas características, as ligações são 

objeto de diversas pesquisas possuindo prescrições normativas específicas para o seu 

dimensionamento. As pesquisas, em geral, têm principalmente seus estudos, em perfis de 

seção compacta, em função do uso de cargas elevadas de projeto e de evitar modos locais 

de instabilidade. Para o caso de seções tubulares semi-compactas ou esbeltas as pesquisas 

são reduzidas e o comportamento e resistência das ligações pouco estudados. Assim, neste 

trabalho é apresentado um estudo teórico, numérico e experimental de ligações soldadas 

do tipo “T” formadas por perfis tubulares de aço de seções esbeltas, com seção transversal 

retangular no banzo e circular no montante da ligação. Os estudos realizados avaliam o 

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

limite. Foram realizados ensaios em 12 modelos com variação dos parâmetros 2razão 

entre a largura e a espessura do banzoe (razão entre o diâmetro do montante e a largura 

banzo). Os modelos experimentais foram ensaiados no Laboratório de Estruturas do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto com 

carregamento axial de compressão no montante. Os resultados experimentais foram 

comparados com as prescrições internacionais e nacional mais recentes devidamente 

adaptadas para perfis de paredes esbeltas e utilizando o critério de deformação limite. Os 

resultados indicaram o modo de falha A. A comparação entre os modelos experimentais 

e teóricos indicaram, em geral, boa correlação entre os resultados. Foi observado o valor 

do parâmetro 2 quanto menor o valor desse parâmetro maior a resistência da ligação. E 

quanto ao parâmetro quanto menor o seu valor tem-se maior proximidade entre os 

valores experimentais e teóricos, comparados com os valores de  maiores. Com relação 

ao modelo numérico, não houve boa correlação com os resultados experimentais, 

indicando a necessidade de ajustes e posterior calibração de resultados.   

 

Palavras-chave: Perfis tubulares, seções esbeltas, ligação tipo “T”, análise experimental, 

análise numérica. 

  



 

 

Abstract 

 

The steel hollow sections have great applicability in the steel construction and the joints 

between these types of sections have particular characteristics that must be considered in 

the structural analysis. Because of these characteristics, the joints are the subject of 

several researches having specific normative prescriptions for their design. The 

researches, in general, mainly have their studies in compact section due to the use of high 

design loads and to avoid local modes of instability. For the case of semi-compact or 

slender hollow sections, the researchers are not vast and the behavior and resistance of 

the joints little studied. Thus, in this work a theoretical, numerical and experimental study 

of welded joints of type "T" formed by hollow steel sections of slender sections, with 

rectangular hollow sections for the chord and circular hollow sections for the braces of 

the joint. The studies evaluate the behavior, the joint failure modes and the ultimate 

strength by the deformation limit criterion. Tests were carried out in 12 models with 

variation of the parameters 2ratio between the width and thickness of the chord) and  

(ratio between the diameter of the brace and width of the chord). The experimental 

models, tested in the Structures Laboratory of the Department of Civil Engineering at the 

Federal University of Ouro Preto, were subjected to axial loading of compression in brace. 

The experimental results were compared with the latest international and national 

prescriptions adapted for slender walls sections and using the deformation limit criterion. 

The results indicated the failure mode A. The comparison between the experimental and 

theoretical models indicated, in general, a good correlation between the results. It was 

observed that considering the value of parameter 2 the lower the value of this parameter, 

the greater the resistance of the joints. As for the parameter  the lower its value, the 

greater the proximity between the experimental and theoretical values compared to the 

larger values. Regarding the numerical model, there was not good correlation with the 

experimental results, indicating the necessity for adjustments and subsequent calibration 

of results.   

 

Keywords: hollow sections, slender sections, “T” joints, experimental analysis, 

numerical analysis.  
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Lista de Símbolos 

 

 
a) Letras romanas maiúsculas 

 

A0 - área da seção transversal do banzo 

AV - área efetiva de cisalhamento no banzo 

E - módulo de Elasticidade 

Et - módulo Tangente 

Kn - fator de redução da resistência devido a carga no banzo (PN:2011) 

MSd - momento fletor solicitante de cálculo 

N0,Rd - resistência da força axial devido ao cisalhamento na seção transversal do banzo na 

região do afastamento 

N0,Sd - força axial solicitante de cálculo no banzo 

N0p,Sd - valor de N0,Sd excluindo as forças de cálculo dadas pelas componentes das 

diagonais projetadas no eixo longitudinal do banzo da ligação 

Npl,0,Rd - força axial de plastificação da seção do banzo 

NSd - força normal solicitante na barra 

Qf - Fator de redução da resistência devido a carga no banzo (CIDECT, 2009) 

Vpl,Rd - resistência ao cisalhamento de uma seção 

VSd - maior valor absoluto da força transversal atuante no banzo 

W0 - Módulo de resistência elástico do perfil do banzo 

 

b) Letras romanas minúsculas 

 

b0 - largura do tubo retangular do banzo 

beff - largura efetiva para o cálculo da resistência da barra 

be,p - largura efetiva para o cálculo da resistência do banzo ao cisalhamento 

bi - largura do tubo quadrado e retangular da barra i 

di - diâmetro do tubo “i” de seção circular 

e - excentricidade das ligações 

fu - tensão de ruptura à tração do aço 

fy - tensão de escoamento do aço 

h0 - altura do tubo retangular do banzo. 

i - índice que indica o número da barra: 



 

 

i = 0representa o banzo 

i = 1representa a diagonal comprimida das ligações 

i = 2representa a diagonal tracionada das ligações 

i = 3representa o montante 

n - resistência ao escoamento para banzos de seções quadradas ou retangulares 

di - diâmetro externo da seção transversal do tubo “i” 

ti - espessura da parede do tubo “i” 

 

c) Letras gregas minúsculas 

 

- coeficiente utilizado para determinar a área efetiva de cisalhamento da barra principal. 

- razão entre os diâmetros dos membros e a largura do banzo. 

 - relação entre a altura da diagonal ou montante no plano da estrutura e a largura do 

banzo. 

- relação entre o diâmetro ou largura da seção transversal da barra principal de uma 

ligação “K” e o dobro de sua espessura. 

i - ângulo entre as barras principais e secundárias. 

- coeficiente de Poisson. 

0,Sd - máxima tensão de compressão no banzo. 

p,Sd - tensão de compressão no banzo descontando a contribuição dos membros. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Em diversos países a construção metálica faz uso intenso de estruturas com perfis de 

seção tubular (Figura 1.1) e conta com a produção industrializada e contínua dispondo de 

grande desenvolvimento tecnológico. No Brasil, o emprego desses perfis na construção 

metálica ainda está em fase de crescimento, sendo utilizados praticamente em colunas, 

em sistemas treliçados, coberturas, pontes e passarelas, conforme apresentado nas Figuras 

1.2 e 1.3.  

 

 
Figura 1.1 – Passarela de pedestres Tabiat. Fonte: Disponível em < http://www. archdaily.com.br >. 

Acesso em: 2 abr. 2016.  

 

http://wwwo.metalica.com.br/ponte-helix-dupla-estrutura-de-aco-inoxidavel-em-formato-helicoidal
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Figura 1.2 - Estrutura tubular da cobertura do terminal intermodal do Largo da Batata, São Paulo. 

Fonte: Disponível em < http://infraestruturaurbana.pini.com. >. Acesso em: 2 abr. 2016.  

 

 
Figura 1.3 - Estrutura de fechamento do SuperCenter Angeloni, Maringá - PR. Fonte: Disponível 

em < http://www.casadoserralheiro.com >. Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

Além da estética atrativa, as seções tubulares, por sua forma geométrica, são as mais 

indicadas para resistir, de maneira econômica, às altas solicitações de cargas axiais, torção 

e efeitos combinados. Entre as vantagens das seções tubulares de aço podem-se destacar: 

- criação de vãos livres de maiores dimensões, com significativa redução do número de 

pilares; 

- redução de prazos de construção, devido à velocidade do processo construtivo; 

- montagem industrial com precisão, eliminando os desperdícios decorrentes de 

improvisações, correções e adequações; 

http://www.casadoserralheiro.com/noticias/index.php?COD_NOTICIA=390
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- utilização de estruturas mistas (tubos preenchidos com concreto), principalmente no 

caso de colunas; 

- resistência adicional se comparado a outros tipos de perfis, devido à forma geométrica 

da seção tubular apresentar concentração de material em pontos mais distantes do centro 

de massa. Isto é, seu momento de inércia tende a ser uniforme em todas as direções da 

seção transversal se comparados com perfis de seções abertas; 

- boa proteção contra fogo em peças comprimidas com seções tubulares mistas; 

- menor área de superfície a ser protegida contra fogo, quando comparadas às seções 

abertas. 

A tecnologia atualmente utilizada no Brasil consiste na produção de perfis tubulares 

estruturais de aço formados a frio com costura (utilizando solda na fabricação da seção), 

laminados a quente (sem costura, ou seja, sem a utilização de solda). Para as seções 

tubulares retangulares tem-se também a possibilidade da fabricação da seção por processo 

a temperatura ambiente (formada a frio) a partir de uma seção laminada a quente de seção 

transversal circular (ARAÚJO, 2011). As Figuras 1.4 e 1.5 ilustram as seções transversais 

citadas.  

 

 
Figura 1.4 - Tubos estruturais com costura. Fonte: Disponível em < http://www.tubosverola.com.br 

>. Acesso em: 2 abr. 2016. 
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Figura 1.5 - Tubos estruturais sem costura. Fonte: Disponível em (a) < 

http://www.tubocertotubos.com.br >. Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

1.2. Treliças espaciais e multiplanares 

 

A treliça espacial é constituída basicamente de elementos, que, no geral, são de seções 

tubulares ou cantoneiras ligadas entre si por meio de dispositivos especiais, chamados 

juntas ou nós. Na maioria dos casos são formadas por duas malhas, uma inferior, chamada 

banzo inferior, outra superior, denominada banzo superior, malhas estas que geralmente 

são interligadas em suas juntas por diagonais, que formam assim um conjunto de 

tetraedros ou pirâmides, Figura 1.6, regulares ou não, resultando o que é chamado de 

malha espacial, Figura 1.7.  

 

 
Figura 1.6 - Forma piramidal de uma treliça espacial. Fonte: Disponível em < 

http://slideplayer.com.br >. Acesso em: 2 abr. 2016. 
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Figura 1.7 - Treliça espacial em cobertura de galpão de estoque da Coca – Cola, Maringá - PR. 

Fonte: Disponível em < http://www.metalica.com.br >. Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

O arranjo da estrutura das treliças espaciais possibilita: 

- maior rigidez; 

- grande distância entre os apoios da estrutura (vãos maiores); 

- facilidade de fabricação, logística e montagem; 

- baixa razão entre peso e área construída no caso de grandes vãos. 

 

Diferentes das treliças planas e espaciais, as multiplanares possuem seus elementos 

triangulares dispostos em dois ou mais planos, Figura 1.8, cujos elementos são, 

basicamente, submetidos a esforços normais. A principal vantagem das treliças 

multiplanares é seu comportamento tridimensional, que permite uma melhor distribuição 

dos esforços e redução de peso próprio da estrutura, o que a torna mais viável para 

construção de edificações com grandes vãos.  

 

 
Figura 1.8 - Forma triangular em dois planos de uma treliça multiplanar. Fonte: VIDEIRA, 2009. 

 

http://wwwo.metalica.com.br/estrutura-espacial-em-tubos-de-aco
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A estabilidade de elementos estruturais metálicos, como vigas, colunas e treliças planas 

envolve modos de colapso provocados pela perda de equilíbrio lateral, em que uma pequena 

perturbação na força aplicada provoca um grande deslocamento. O arranjo de uma treliça 

multiplanar minimiza os deslocamentos laterais. Na Figura 1.9 tem-se um exemplo da 

utilização de treliças multiplanares. 

 

 
Figura 1.9 - Treliça multiplanar da cobertura do Estádio Beira-Rio, Porto Alegre - RS. Fonte: 

Disponível em < http://copadomundo.uol.com.br >. Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

1.3. Estruturas treliçadas planas – ligações 

 

O sistema treliçado plano é formado a partir da forma geométrica mais simples entre as 

indeformáveis, o triângulo. Assim, dispondo-se vários triângulos em um mesmo plano, 

tem-se uma treliça plana. A composição de uma treliça plana é dada pelos banzos superior 

e inferior, pelas diagonais (barras inclinadas) e pelos montantes (barras verticais), 

conforme Figura 1.10. 

 

 
Figura 1.10 - Elementos que compõem uma treliça. Fonte: Disponível em < 

http://www.metalica.com.br >. Acesso em: 2 abr. 2016. 

 

As treliças são usuais nas estruturas por apresentarem pequeno peso próprio em relação 

a outros tipos de elementos com a mesma função estrutural, além de sua eficiência para 
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grandes vãos. Partindo do princípio que o perfil de seção tubular apresenta excelente 

capacidade de resistência aos esforços de tração e compressão, as treliças formadas a 

partir deste tipo de perfil apresentam um excelente desempenho para vãos maiores e com 

um menor número de nós em relação a treliças com outras formas de seção transversal 

das barras, consequentemente, refletindo numa redução dos custos de fabricação 

(Wardenier, 2010). 

 

Nas edificações são encontrados variados tipos de treliças. A escolha da composição de 

um sistema treliçado é de acordo com a necessidade estrutural, arquitetura e custos. Na 

Figura 1.11, tem-se os tipos mais usuais de treliça e a indicação do tipo de ligação 

composta por perfis tubulares segundo a geometria do nó. 

 

  
                 Treliça Warren                  Treliça Vierendeel 

  

  
                   Treliça Pratt       Treliça com braços cruzados 

 

Figura 1.11 - Tipos treliçados e ligações. Fonte: WARDENIER et al., 2010. 

 

1.3.1. Composição das ligações de treliças planas 

 

Os perfis tubulares que compõem os elementos das treliças no geral podem ser de seção 

retangular e/ou circular. No caso da treliça composta por banzos de seção tubular 

retangular e os demais elementos com seção tubular circular, o processo de fabricação da 

ligação dos montantes e das diagonais nos banzos é mais simples, necessitando apenas de 

um corte reto para que se execute a ligação (Figura 1.12).  
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Figura 1.12 - Corte reto de montante e diagonais em uma ligação tipo “KT” com banzo em seção 

retangular. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Nas treliças compostas por banzos de seção tubular circular, os cortes dos montantes e 

das diagonais são mais complexos que os demais devido a necessidade da concondância 

entre as superfícies a serem ligadas à seção circular do banzo com os outros elementos  

(Figura 1.13).  

 

 
Figura 1.13 – Concordância entre elementos de seções circulares de uma ligação tipo ”Y”. Fonte: 

GERKEN, 2003. 

 

1.4. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo teórico, numérico e experimental de ligações 

formadas por perfis tubulares em aço de um sistema treliçado plano. As ligações 

analisadas são do tipo "T" com seção retangular no banzo e circular no montante, sendo 

este submetido a carregamento axial de compressão. A ligação tubular “T” do estudo 

possui níveis de esbeltez das paredes componentes da seção do banzo não contemplados 

nas prescrições nacionais e internacionais vigentes para perfis de seção transversal 
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tubular. No estudo tem-se como objetivo específico a análise dos modos de falha, da carga 

última, bem como a validação do critério limite de deformação para o estado limite último 

e das prescrições vigentes para perfis tubulares, considerando os níveis de esbeltez 

propostos na pesquisa.  

 

1.5. Justificativa 

 

No Brasil, o uso de perfis tubulares teve considerável aumento em função das diversas 

obras de arte nos eventos associados à Copa do mundo de Futebol de 2014 e aos Jogos 

Olímpicos de 2016. No entanto, se considerar o uso em edificações com menor nível de 

carregamento, observa-se que as prescrições internacionais e a nacional contemplam 

perfis com baixos níveis de esbeltez para os componentes de treliças planas tubulares. 

Isso é justificável em função das pesquisas que levaram as prescrições de norma vigentes 

terem, na maioria dos casos, sido realizadas em países em que as estruturas são 

dimensionadas considerando, por exemplo, cargas de neve e ações de vento de maior 

intensidade que no Brasil. As considerações de limites de esbeltez maiores que os 

previstos em norma enquadram-se no uso de edificações nacionais em que as cargas de 

projeto atingem níveis diferentes e menores daquelas utilizadas como referência para as 

equações existentes nas prescrições internacionais e nacional. 

 

As formulações prescritas em normas para ligações tubulares foram obtidas através de 

equações teóricas e algumas por meio de formulações semi-empíricas. Por isso, há a 

necessidade de estudos das relações e limites geométricos baseados em resultados 

experimentais, bem como a calibração de modelos numéricos que avaliem a real 

influência desses parâmetros no comportamento das ligações. 

 

Atualmente existem vários estudos sobre ligações entre tubos circulares e entre tubos 

retangulares, porém há poucos estudos sobre ligações entre tubos circulares e retangulares 

e, menos ainda, com níveis de esbeltez fora dos limites estipulados pelas prescrições 

vigentes. As formulações para este tipo de ligação, entre tubos com geometrias diferentes, 

são adaptações daquelas ligações entre tubos retangulares, necessitando, assim, estudos 

aprofundados para possíveis ajustes por meio de um estudo numérico e experimental. 
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Assim, neste trabalho os perfis que compõem as ligações são: banzos em perfis de seção 

tubular retangular e montantes em perfis tubulares circulares. 

 

As formulações existentes para avaliação da resistência de ligações tubulares utilizam o 

critério da deformação limite (item 2.7) para identificar o estado limite último da ligação. 

No entanto, para as ligações estudadas nessa pesquisa, com níveis de esbeltez maiores, 

esse critério deve ser avaliado e as resistências comparadas com as prescrições existentes. 

 

Os estudos desta dissertação são continuidade de trabalhos desenvolvidos em dissertações 

anteriores [Medanha (2006), Mendes (2008), Mayor (2010) e Nunes (2012)] que 

consistiram em programa experimental com calibração de modelos numéricos. Nestes 

trabalhos, as ligações foram estudadas considerando os limites de esbeltez previstos nas 

normas de projeto.  

 

1.6. Metodologia 

 

Inicialmente, foi realizado estudo bibliográfico relacionado com o tema em questão, a fim 

de reunir informações adicionais e embasamento para os estudos propostos neste projeto 

de pesquisa. 

 

Após este estudo, definiu-se os modelos que foram ensaiados em escala real no 

Laboratório de Estruturas Professor Altamiro Tibiriçá Dias (DECIV/EM/UFOP). A 

definição destes modelos foi feita por meio de um pré estudo numérico utilizando o 

software comercial ANSYS (2012), considerando o carregamento no montante das 

ligações. Para a modelagem numérica e análise computacional utilizou-se a linguagem 

APDL (Ansys Parametric Design Language), que é um arquivo de entrada onde são 

especificados os parâmetros. 

 

Com os resultados experimentais, um estudo teórico, baseado em prescrições de norma, 

foi realizado. E com os resultados numéricos e experimentais obtidos foram avaliados o 

mecanismo de colapso, o comportamento das ligações e a adequação dos critérios de 

deformação limite para o nível de esbeltez estudado. 
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1.7. Pesquisas bibliográficas realizadas 

 

Nos últimos anos, foram desenvolvidos trabalhos envolvendo o comportamento e a 

resistência de ligações de sistemas treliçados com perfis tubulares de caráter teórico, 

numérico e experimental, por diversos pesquisadores, como as desenvolvidas por Packer 

et al. (2009), Wardenier et al. (2010), van der Vegte et al. (2011), Packer e Henderson 

(1997), Freitas e Requena (2009) e Lima et al. (2011). As prescrições internacionais são 

baseadas em estudos desenvolvidos pelo CIDECT, 2009 (Comité International pour le 

Développement et l’Étude de la Construction Tubulaire), como o EN 1993-1-8 (2005) - 

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints e a ISO 14346:2013 - 

Static design procedure for welded hollow-section joints - Recommendations, assim 

como a norma brasileira, ABNT NBR 16239:2013 - Projetos de Estrutura de Aço e de 

Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edificações com Perfis Tubulares, 2013.  Com o 

objetivo de dar uma visão geral e com o estado atual da evolução das pesquisas, tem-se a 

seguir uma síntese dos principais trabalhos desenvolvidos até o momento que são 

referências para esta presente pesquisa. 

 

Lu et al. (1994) fizeram um estudo numérico e experimental para variados tipos de 

ligações de uma treliça com banzos compostos por perfis retangulares e circulares. O 

objetivo foi estabelecer uma deformação limite para ligações que utilizam perfis tubulares 

para o modo de falha dominante que foi a plastificação da face do banzo.  

 

Lee e Wilmshurst (1995) desenvolveram uma análise numérica sobre ligações tubulares 

multiplanares do tipo duplo “K” com seção circular, estabelecendo um modelo de 

elementos finitos que considera vários parâmetros e a investigação de alguns fatores, 

como a geometria da solda, condições de contorno da extremidade do banzo e das 

diagonais, modo de carregamento, comprimento do banzo e propriedades dos materiais. 

O modelo foi rigorosamente calibrado com os dados obtidos dos modelos experimentais. 

A análise numérica foi realizada usando elemento finito de casca de 4 e 6 nós, com 

diferenças no carregamento último dos modelos. 

 

Liu et al. (1998) faz uma análise detalhada da resistência de ligações tipo “K” em função 

das cargas no banzo e condições de contorno. A pesquisa mostrou a necessidade de 
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verificação detalhada das condições de contorno uma vez que estas podem afetar a 

resistência da ligação. 

 

Zhao (2000) estudou a deformação limite e a carga última para os modos de falha de 

plastificação da face do banzo para ligações do tipo “T” compostos por perfis formados 

a frio. 

 

Miller (2002) descreve procedimentos para cálculo de soldas de filete para ligação do tipo 

“T”.  Apresenta, ainda, uma série de equações que podem ser usadas para determinar 

tamanhos de solda para várias orientações angulares e dimensões de garganta necessárias. 

Desde que os tamanhos da solda em ambos os lados da junta não são necessários serem 

do mesmo tamanho, há uma variedade de combinações que podem ser utilizadas para 

transferir as cargas através da ligação. Embora existam economias teóricas a serem 

observadas através da otimização das combinações de tamanhos de solda, raramente esses 

esforços resultam em uma mudança no tamanho da solda de filete mesmo de um tamanho 

padrão. 

 

van der Vegte, Makino e Wardenier (2002) fizeram um estudo numérico paramétrico de 

ligações tipo “K” com variação de carga no banzo e dos parâmetros (relação entre o 

diâmetro do montante/diagonal e largura da face banzo conectado) e  (relação entre a 

largura e a espessura da face do banzo e o ângulo entre as diagonais e o banzo. Os 

resultados dos modelos numéricos foram comparados com equações existentes. 

 

Choo, Qian e Wardenier (2002) fizeram um estudo sobre a influência das condições de 

contorno para ligação tipo “K” compostas por perfis circulares. As ligações estudadas 

possuem baixas esbeltezes. Foi considerado somente cargas nas diagonais e também os 

esforços no banzo para avaliar o comportamento das diferentes condições de contorno. 

 

Choo et al. (2003) fizeram um estudo paramétrico e numérico de ligações do tipo “X” 

compostas por perfis tubulares circulares submetidos a esforços no banzo. Os resultados 

dos modelos numéricos foram comparados com as prescrições da ISO e do CIDECT. 

 

Masshirie e Zhao (2003) fizeram um estudo do colapso por plastificação da face do banzo 

para ligações tipo “T” composta por banzo em perfil tubular quadrado e montante em 



24 

 

perfil tubular circulares de parede fina, submetidos a momento fletor. Identificaram que 

para várias dessas ligações, as características estruturais se conservaram até a deformação 

de 1% de b0 e o limite último era atingido em torno de 3% de b0.  

 

Zhao (2003) estudou o mecanismo de plastificação da face do banzo, segundo às 

formulações teóricas que são baseadas no mecanismo de linhas de escoamento. Além 

disso, foi feito um estudo sobre as várias teorias sobre inclinação de linhas de escoamento 

para vários tipos de ligações. 

 

Kosteski e Packer (2003) apresentaram um estudo comparativo entre os resultados de 

modelos experimentais e numéricos e um estudo paramétrico para ligação tipo “T” 

composto por banzo em perfil circular/retangular e montante em chapa longitudinal. 

 

Kosteski et al. (2003) discutiram algumas maneiras de se obter a carga de escoamento 

para ligações entre perfis tubulares retangulares, quando não se tem um pico bem definido 

no comportamento da ligação representado pela curva carga-deslocamento. Dentre os 

métodos citados podemos destacar o critério da deformação limite. Além disso, é proposta 

uma modelagem baseada no Método dos Elementos Finitos para determinação da carga 

de escoamento por meio de curva carga-deformação em ligações tipo “T”. 

 

Gerken (2003) apresentou uma visão geral da utilização das estruturas tubulares no 

contexto da evolução das estruturas metálicas em geral, com destaque para o estudo de 

obras que mostram o estado da arte da construção tubular no Brasil.   

 

Choo, Qian e Wardenier (2005) fizeram um estudo sobre a influência das condições de 

contorno para ligação do tipo “K” compostas por perfis circulares. As ligações estudadas 

possuem baixas esbeltezes. Foi feito um estudo da ligação considerando somente cargas 

nas diagonais e também considerando os esforços no banzo para avaliar o comportamento 

das diferentes condições de contorno. 

 

Liu e Wardenier (2006) apresentaram o trabalho desenvolvido pelo CIDECT para 

obtenção de novas formulações para algumas configurações de ligações em perfis 

tubulares. Nas normas atuais que tratam de ligações em perfis tubulares, as equações que 

levam em conta os efeitos das tensões no banzo de ligações em perfis tubulares circulares 
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e retangulares são inconsistentes. No trabalho, os resultados numéricos do estudo do 

efeito da carga no banzo para diferentes ligações tipo “K” com gap em perfis tubulares 

retangulares são apresentados e comparados com as equações do CIDECT. 

 

Medanha (2006) – realizou um estudo de ligações tipo “K” e “KT” com afastamento, 

formadas por banzos constituídos por perfis tubulares retangulares e montantes/diagonais 

constituídas por perfis tubulares circulares. Envolveu estudo teórico utilizando o 

Eurocode 3 (2005), e a geração, análise e calibração dos modelos numéricos através do 

software ANSYS (2007), a partir de resultados experimentais realizados anteriormente 

preservando todas as características geométricas reais. Foram analisados diversos 

modelos com elementos de casca, verificando a influência do raio de dobramento dos 

perfis tubulares retangulares e alternativas de modelagens da solda, obtendo um modelo 

que representou bem os modelos ensaiados. 

 

Shao (2006) escreveu um estudo no qual apresenta observações gerais sobre o efeito de 

alguns parâmetros geométricos na distribuição de tensões na região da solda para ligações 

tubulares do tipo “T” e “K” sujeitas à carregamento axial. A distribuição de tensão ao 

longo do “pé” da solda é muito crítica, o que pode levar a uma diminuição da vida útil da 

ligação devido à fadiga. A investigação de tais efeitos geométricos pode contribuir para 

aumentar a vida útil de tais ligações.  

 

Sopha, Chiew e Wardenier (2006) fizeram uma investigação experimental e ensaios em 

três protótipos de ligações “K” com sobreposição formadas com perfis tubulares 

retangulares tanto nas diagonais quanto no banzo. Os resultados experimentais mostraram 

que para estas ligações o modo de falha foi a plastificação da face do banzo. Baseado 

neste estudo e em trabalhos numéricos anteriormente realizados foi recomendado, para 

melhorar o cálculo de ligações “K” com sobreposição, em perfis tubulares retangulares, 

verificar também falhas devido ao cisalhamento da diagonal sobreposta. 

 

Mendes (2008) estudou ligações tipo “K”, “T” e “KT” com afastamento, formadas por 

banzos constituídos por perfis tubulares retangulares e montantes/diagonais constituídas 

por perfis tubulares circulares. Seu trabalho envolveu um estudo teórico, numérico e 

experimental das ligações e ensaio de tensões residuais dos perfis para avaliar sua 

influência nas ligações. Os ensaios dos protótipos das ligações visaram a obtenção do 
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comportamento, carga última e modo de colapso da ligação. A análise numérica em 

elementos finitos envolveu a geração, análise e calibração, a partir dos resultados obtidos 

nos ensaios experimentais. Os resultados experimentais indicaram que a relação entre as 

cargas experimentais e as de projeto, obtidas pelo Eurocode 3 (2005), para a ligação tipo 

“T”, possuiu boa correlação sendo que o mesmo não foi verificado para ligações tipo “K” 

e “KT”. Os resultados numéricos seguiram a mesma tendência, com bons resultados para 

a ligação tipo “T” e o mesmo não ocorrendo para as ligações tipo “K” e “KT”. 

 

Zhao et al. (2010) descreveram sucintamente os procedimentos para verificação das 

resistências de ligações de perfis tubulares apresentadas na terceira edição do IIW. 

 

Mayor (2010) estudou de ligações soldadas tipo “K” e “KT” com afastamento das barras 

com  banzos em perfis tubulares retangulares e montantes/diagonais em perfis tubulares 

circulares. Desenvlveu uma análise experimental, teórica, numérica das ligações. Os 

ensaios dos protótipos das ligações foram realizados em escala real e visaram à obtenção 

do comportamento, carga última, modo de colapso da ligação e a comparação destes com 

modelos teóricos e numéricos. Foi realizada também uma análise numérica, em elementos 

finitos, da influência da altura do perfil do banzo na resistência da ligação. A comparação 

dos resultados dos ensaios indicou que a relação entre as cargas experimentais e as de 

projeto, obtidas pelas prescrições de norma, Eurocode 3 (2005), apresentaram boa 

correlação. Os resultados indicaram que quanto maior a carga no montante menor a 

resistência da ligação. Os resultados numéricos das ligações tipo “K” apresentam uma 

boa convergência quando comparados com os experimentais. 

 

van der Vegte, Wardenier e Puthli (2010) devido aos avanços de hardware e software 

durante as últimas décadas houve um estudo sobre características de modelagem e tipos 

de análise em software de elementos finitos para ligações soldadas e parafusadas entre 

perfis tubulares. Há um estudo sobre técnicas de solução, tipo de elemento utilizado e não 

linearidade. 

 

Vieira et al. (2010) apresentaram uma análise paramétrica da variação do gap entre o 

montante e a diagonal de ligações soldadas YT para perfis tubulares circulares de aço 

laminado em estruturas de aço plano. O objetivo foi investigar o comportamento de 

colapso das ligações YT submetidas à compressão axial no montante. Os modos de falhas 
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comuns são devidos, principalmente, à plastificação da parede do banzo (Modo A) e na 

região embaixo do montante (Modo F). A concepção da ligação seguiu o Método dos 

Estados Limitados e os resultados foram baseados em uma análise de três métodos 

diferentes: uma solução analítica, derivada de um conjunto de normas técnicas 

internacionais; uma análise experimental; e uma modelagem numérica utilizando o Ansys 

para calibração com os resultados experimentais. 

 

Wardenier et al. (2010) apresentam formulações e limites para o dimensionamento de 

perfis tubulares baseados no CIDECT, 2009. 

 

Vegte et al. (2011), devido aos avanços de hardware e software durante as últimas 

décadas, realizaram um estudo sobre características de modelagem e tipos de análise em 

software de elementos finitos para ligações soldadas e parafusadas entre perfis tubulares. 

Houve análise sobre técnicas de solução, tipos de elementos utilizados e não linearidade. 

 

Nunes et al. (2011) fizeram um estudo numérico e paramétrico sobre ligação tipo “T” 

compostas por banzo em perfil tubular retangular e montante em perfil tubular circular. 

Foi feito um estudo paramétrico considerando só a carga no montante e um estudo 

paramétrico levando em conta a carga no banzo. Para este estudo foram desenvolvidos 

modelos variando os parâmetros  (d1/b0) e 2dtde acordo com os limites das 

normas utilizadas para comparação (CIDECT, 2009; ABNT, 2013). 

 

Oliveira et al. (2011) fizeram um estudo de ligações tipo “T”, entre perfis circulares, 

baseado no Eurocode 3 (2005), através de um modelo em elementos finitos desenvolvido 

no software ANSYS. Verificou-se a influência do esforço axial atuante no banzo no 

comportamento global das ligações. Os resultados numéricos são avaliados para a ligação 

em estudo quanto aos modos de falha, a distribuição de tensões e a influência das relações 

geométricas entre o montante e o banzo. 

 

Affonso et al. (2011) fizeram um estudo de ligações tipo “T” com perfis tubulares 

retangulares para o banzo e perfis circulares para o montante com base normas, Eurocode 

3 (2005), e CIDECT, 2009, através modelos em elementos finitos desenvolvido no 

software ANSYS. Os resultados numéricos foram avaliados para a ligação em estudo 
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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) fizeram um estudo de ligações tipo “KT” com perfis tubulares 

retangulares para o banzo e perfis circulares para o montante e diagonais, com base na 

norma europeia, Eurocode 3 (2005), através de um modelo em elementos finitos 

desenvolvido no software ANSYS. Os resultados numéricos foram avaliados para a 

ligação em estudo quanto aos modos de falha, a distribuição de tensões e a influência das 

relações geométricas entre as diagonais e montantes circulares e o banzo retangular. 

 

Silva et al. (2011) analisaram ligações tipo “T” e “K” com perfis circulares e ligação tipo 

“T” com perfis tubulares retangulares para o banzo e perfis circulares para o montante 

com base no Eurocode 3 (2005) e no CIDECT, 2009 através de um modelo em elementos 

finitos desenvolvido no software ANSYS. Os resultados numéricos foram avaliados para 

a ligação em estudo 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. 

 

Vegte, Makino e Wardenier (2011) fizeram um estudo numérico paramétrico de ligações 

tipo “K” com variação de carga no banzo, do ângulo entre as diagonais e o banzo e dos 

parâmetros (relação entre o diâmetro do montante/diagonal e largura da face banzo 

conectado) e 2(relação entre a largura e a espessura da face do banzo). Os resultados dos 

modelos numéricos foram comparados com equações existentes (CIDECT, 1991; 

PECKNOLD, 2001; DIER, 1998). 

 

Mendes (2012) estudou ligações “K”, “T” e “KT” com afastamento, formadas banzos de 

perfis tubulares retangulares e montantes e diagonais formados por perfis tubulares 

circulares. Envolveu estudo teórico, numérico e experimental das ligações e ensaio de 

tensões residuais dos perfis para avaliar sua influência nas ligações. Os resultados 

experimentais indicaram que a relação entre as cargas experimentais e as de projeto, 

obtidas pelo Eurocode 3 (2005), para a ligação “T”, possui boa correlação sendo que o 

mesmo não foi verificado para ligações “K” e “KT”. Os resultados numéricos seguiram 

a mesma tendência. 
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Nunes (2012) fez um estudo teórico, numérico e paramétrico sobre ligação tipo “T”, “K” 

e “KT” com afastamento utilizando banzo em perfil tubular retangular e montante em 

perfil tubular circular. Foi feito um estudo paramétrico considerando só a carga no 

montante para todos os tipos de ligações e um estudo paramétrico levando em conta a 

carga no banzo para ligações tipo “T” e “K”. Para este estudo foram construídos modelos 

variando os parâmetros (d1/b0) e 2dtde acordo com os limites das normas 

utilizadas para comparação (CIDECT, 2009 e ABNT NBR 16239:2013). 

 

Lesani et al. (2013) apresentam o padrão de modo de falha, a carga estática última e o 

comportamento detalhado de ligações tubulares T e Y não enrijecidas submetidas a 

carregamento axial de compressão usando o método de elementos finitos, realizado pelo 

software ABAQUS. Os modos de falha observados ao longo da análise numérica foram 

flexão local do banzo, ovalização e plastificação do banzo. Além disso, a resistência final 

predita pela análise numérica foi comparada e validada com os resultados experimentais 

disponíveis. Esta investigação detalhada forneceu uma completa compreensão do 

comportamento real da ligação submetida ao carregamento axial de compressão.  

 

Tong et al. (2013) investigaram, para oito ligações T com montantes em seção tubular 

circular (CHS) e banzo em seção tubular quadrada (SHS), os fatores de concentração de 

tensões (SNCFs). Um modelo tridimensional em elementos finitos foi então desenvolvido 

utilizando o software ANSYS para simular a distribuição de tensões na interface soldada 

montante-banzo sob a força axial e no plano de flexão do mesmo. A validação do modelo 

foi realizada comparando os SNCFs, determinada a partir dos ensaios experimentais, e os 

valores determinados a partir modelo em elementos finitos. Um estudo paramétrico foi 

realizado para determinar os SCFSs para numerosos modelos com parâmetros 

adimensionais , e . 

 

Puthli et al. (2013) apresentam os antecedentes do Instituto Internacional de Soldagem 

(IIW-XV-E) para o limite máximo de espessura e apresentam argumentos fortes para 

estender o alcance dessas normas internacionais para incluir perfis tubulares estruturais 

com espessuras de parede menores que 1,5 mm. 

 

Puthli e Packer (2013) analisaram as diferenças entre os tipos alternativos de produtos de 

seções tubulares estruturais (formados a frio (CFSHS) contra a conformados a quente 
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(HFSHS)) como eles afetam o projeto estrutural na Europa, usando os padrões de 

produtos e design relevantes, com ênfase em perfis tubulares retangulares (RHS). 

Estudaram a influência dos raios de curvaturas, soldagem na área das curvaturas, escolha 

do material para evitar a ruptura frágil e adequação para soldagem dos perfis CFSHS. 

Uma comparação do desempenho estrutural do CFSHS e HFSHS mostra desempenhos 

estruturais igualmente eficientes para ambos os produtos.  

 

Lesani et al (2013) apresentam o padrão de falha, a carga estática última e comportamento 

detalhado de ligações T tubulares de aço reforçados por fibra de polímero reforçado 

(FRP), obtido a partir de investigações numéricas sob uma carga de compressão axial no 

montante. Os resultados obtidos a partir da modelagem numérica revelaram a influência 

do envoltório FRP na melhoria da carga última. Além disso, o estado de tensões e 

deformações do substrato de aço foram todos melhorados como resultado da aplicação de 

FRP, que mostrou claramente um upgrade no comportamento global da ligação. Os 

modos de falha observadas durante toda a análise numérica foram flexão local do banzo, 

puncionamento devido à ovalização e plastificação do banzo.  

 

Wardenier et al. (2014) apresentam recomendações de projeto desenvolvidas para 

ligações X e T carregadas axialmente entre seções tubulares elípticas (EHS). Estas 

recomendações foram baseadas em testes experimentais, calibração de elementos finitos 

(FE) e estudos paramétricos para estas tipologias de ligação. As equações de resistência 

são apresentadas de forma semelhante àquelas atualmente adotadas para ligações de seção 

tubular circular (CHS) e de seção tubulares retangulares (RHS) na ISO 14346:2013. 

  

van der Vegte e Wardenier (2014) apresentaram comparações detalhadas feitas entre as 

principais equações para as ligações K com gap e os dados experimentais disponíveis. 

Estas equações de projeto foram discutidas e aprovadas pela Subcomissão XV-E do 

Instituto Internacional de Soldagem (IIW), posteriormente publicadas no CIDECT, 2009 

e adotadas na 3ª edição do IIW, que formaram a base para as recomendações da ISO 

14346:2013 publicadas recentemente. 

  

Lipp e Ummenhofer (2014) apresentam os resultados de investigações experimentais e 

numéricas sobre como as tensões de tração no banzo influenciam a capacidade das 

ligações X de seção tubular circular. A conclusão deste estudo é uma nova proposta de 
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carregamento do banzo para ligações de seção tubular circular submetidas a tensões de 

tração no banzo. 

  

Zhu et al. (2014) estudou ligações do tipo T com perfis em seções tubulares circulares 

(CHS) reforços externos e analisou a força axial de ambos, sem reforço e reforçadas. O 

elemento SHELL181 no ANSYS foi utilizado para estabelecer modelos em elementos 

finitos das ligações T. Uma comparação entre os resultados experimentais indicou que o 

método numérico poderia ser usado para calcular a força para as ligações sem reforço e 

reforçada. O estudo avaliou então as variações na força de diferentes tamanhos e 

espessuras. Verificou-se que o aumento da resistência da ligação era significativo com o 

aumento do tamanho dos enrijecedores.  

 

Lima et al. (2015) fizeram uma análise numérica e experimental da influência da tensão 

normal no banzo para ligações tipo “T”. O programa experimental consistiu de seis testes: 

dois sem cargas axiais no banzo; dois com carga de compressão no banzo; e os dois 

restantes com carga de tração no banzo. Os resultados foram comparados para os 

resultados numéricos, obtidos com o auxílio do software ANSYS 12.0, e para as 

prescrições apresentadas no Eurocode 3 (2005), NBR 16239 (ABNT, 2013) e ISO 

14346:2013. Esta avaliação indicou que os resultados obtidos para banzos sem 

carregamento axial e com cargas de compressão, em ambas as análises numéricas e 

experimentais, foram seguras quando comparadas com os valores previsto por prescrições 

de norma, onde a mais adequada foi obtida pela ISO 14346:2013. Em contrapartida, os 

resultados associados para casos com carga de tração no banzo provaram ser 

conservadores. 

 

Cheng et al. (2015) estudaram, numericamente, os fatores de concentrações de tensões de 

ligações soldadas com banzo em seções tubulares quadradas e montante em seções 

quadradas em bico-de-pássaro, onde este, submetido a carregamento axial. Ligações 

quadradas em bico-de-pássaro consideradas têm tipo “T” e são simplesmente suportados 

nas extremidades do banzo. Modelos em elementos finitos refinados foram desenvolvidos 

para obter os fatores de concentração de tensões de ligações quadradas em bico-de-

pássaro com várias dimensões. Os modelos em elementos finitos foram validados por 

meio da comparação com os dados experimentais. Locais críticos de altas concentrações 

de tensões foram identificados. As influências dos três principais parâmetros 
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adimensionais, isto é, relação entre a largura do banzo e montante, (d1/b0), relação a 

esbeltez do banzo, 2dte relação entre a espessura do banzo e montante, τ (t1/t0), 

nos fatores de concentrações de tensões de ligações quadradas em bico-de-pássaro tipo 

“T” são reveladas com base em estudos paramétricos. 

 

Chen e Wu (2015) avaliaram o comportamento mecânico de ligações T entre seções 

tubulares circulares (SHS) para o montante seções tubulares circulares. Foi estudado o 

efeito do parâmetro β e do comportamento mecânico quanto às espessuras dos reforços 

externos do montante para este tipo de ligação. A análise correspondente dos elementos 

finitos foi também realizada e calibrada em função dos resultados dos ensaios. Os 

resultados destes testes mostraram que a flambagem local do elemento de apoio foi o 

principal modo de falha observado durante os testes. É mostrado que as resistências de 

projeto previstas pelas prescrições atuais de projeto são conservadoras para os espécimes 

de teste não-rígidos. Propuseram novas equações de projeto para esta tipologia de ligação, 

as quais foram verificadas como seguras e precisas. 

 

Nizer et al. (2015) apresentam avaliações experimentais e numéricas da influência das 

tensões normais do banzo no comportamento das ligações tubulares em “T”. Os 

resultados foram comparados com os resultados numéricos obtidos a partir de uma 

simulação de modelo de elementos finitos realizada no software ANSYS para estender os 

resultados a casos com forças de tensão no montante. Os resultados foram comparados 

com as prescrições de projeto do Eurocode 3 (2005), da norma brasileira NBR 16239: 

2013 e ISO 14346:2013. Uma nova equação para o caso em que as cargas de compressão 

são aplicadas ao banzo para n ≤ -0,5 é, portanto, proposta, proporcionando um melhor 

acordo com os resultados experimentais e numéricos. 

 

Matos et al. (2015) apresentam, nesta Parte I, um estudo sobre o comportamento de 

ligações soldadas em "T" entre seções RHS sob carga axial no montante. Um modelo de 

elementos finitos foi desenvolvido para investigar a influência de algumas variáveis 

geométricas na resposta da ligação. A carga do montante (sempre tensionado) foi 

incrementada até a falha da ligação, enquanto o banzo foi mantido sem carregamento. As 

curvas força versos deslocamentos, correspondentes às diferentes geometrias, são 

analisadas e comparadas, com foco nas cargas de falha e rigidez elástica.  
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Matos et al. (2015), nesta Parte II do estudo, tratam do comportamento das ligações 

soldadas "T" entre seções RHS submetidas à carga axial no montante combinada com 

carga axial no banzo. No artigo complementar (parte I) foi apresentado um modelo de 

elementos finitos e um estudo sem carga axial no banzo, com foco no comportamento da 

ligação em função das variáveis geométricas significativas. Nesta parte II, a carga de 

tensão no montante é incrementada até a falha da ligação, mas é combinada com 

diferentes níveis de carga no banzo em tração ou em compressão, que são mantidos 

constantes para ambos os casos. Utilizam-se as mesmas geometrias e variáveis 

geométricas da Parte I e, portanto, é avaliada a influência destas características 

juntamente com o nível de carga do banzo (em tração ou em compressão) na resposta da 

ligação. As curvas força versus deslocamento das diferentes geometrias e níveis de carga 

do banzo são analisadas e comparadas, com especial atenção à influência da carga dos 

banzos na resistência e rigidez da ligação. Finalmente, é apresentado e discutido 

diferentes critérios de falha, aplicados às curvas atuais, e foi feito uma comparação dos 

resultados numéricos com o Eurocode 3 (2005) e as disposições mais recentes da ISO 

14346:2013. 

  

Packer, Sun e Tousignant (2016) estudaram os procedimentos de projeto para soldas de 

filetes para perfis de seções tubulares estruturais (HSS) em várias tipologias. 

Examinaram-se a confiabilidade estrutural associada ao fator de intensidade de força 

direcional baseadas nas especificações norte-americanas, com base em um conjunto de 

testes experimentais em ligações soldadas entre perfis de seções tubulares estruturais e 

placas rígidas de extremidade. Este estudo experimental foi realizado para testara falha 

por carga de tensão axial aplicada aos membros dos perfis das seções estudadas. 

Verificou-se que o fator de intensidade de força direcional conduz a previsões de 

resistência inseguras, particularmente para tamanhos grandes de solda. Portanto, uma 

restrição na utilização deste fator para soldas em filetes para membros deste tipo de seção 

deve ser considerada.  

  

Chen, Feng e Wei (2016) estudaram um modelo, em elementos finitos, de Ligações “T” 

entre seções tubulares circulares (CHS) para o montante em compressão axial e seções 

“H” para o banzo. O estudo paramétrico foi realizado para revelar os modos de falha e a 

propagação da plasticidade das articulações tubulares. Os efeitos da relação do diâmetro 

do montante e da largura do banzo (parâmetro β), da relação da largura do banzo com sua 
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espessura (parâmetro 2γ) e da relação da espessura do montante e do banzo (parâmetro τ) 

nas cargas últimas de ligações tubulares foram avaliadas. Os modos de falha típicos foram 

obtidos a partir de análise de elementos finitos, que incluiu flambagem local do montante 

e flambagem local do flange na região da solda da ligação. Concluíram que o atual 

Eurocode 3 (2005) é perigoso para prever as cargas últimas deste tipo de ligação com 

montantes submetidos à compressão axial.  

 

CIDECT, 2009, Eurocode 3 (2010), a norma brasileira NBR 16239:2013, Wardenier, J., 

Packer, J. A., Zhao, X. L. e van der Vegte, G. J. (2010), Araújo, et al. (2016) apresentam 

formulações e limites para o dimensionamento de ligações de treliças formadas por perfis 

tubulares. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

2. DIMENSIONAMENTO DE LIGAÇÕES TUBULARES  

 

Neste capítulo são descritas as tipologias das ligações tubulares, os modos de falha e as 

condições de validade das formulações existentes em prescrições de projeto para as 

ligações soldadas com perfis de seção tubular. Além disso, são apresentadas as 

prescrições para a verificação da ligação de acordo com as normas estudadas, NBR 

16239:2013, Eurocode 3 (2010) e ISO 14346:2013. Posteriormente, dar-se-á ênfase na 

ligação objeto de estudo desta pesquisa, ligação soldada tipo “T” formada por perfis 

tubulares de seção retangular para o banzo e de seção circular para o montante, com níveis 

de esbeltez do banzo não prevista pelas prescrições citadas anteriormente. 

 

2.1. Tipologia e geometria de ligações em perfis tubulares 

 

Existe uma grande variedade de ligações entre perfis tubulares e, no caso de sistemas 

treliçados, as tipologias dependem do modelo da treliça. Usualmente, as ligações entre 

tubos são classificadas de acordo com a forma e o tipo de carregamento. 

 

Com relação à forma, os tipos de ligações soldadas entre tubos podem ser classificados 

conforme Figura 2.1. 
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Ligação “X” Ligação “X” Ligação “T” Ligação “Y” 

    

    

Ligação “N” Ligação “K” Ligação “KT” 

   

Figura 2.1 - Classificação da tipologia das ligações de treliças planas devido a forma. 

Fonte: WARDENIER et al., 2010. 

 

No entanto, em algumas situações, apenas a geometria não é suficiente para definição do 

seu tipo e as ligações são classificadas considerando o equilíbrio de forças associado à 

configuração da ligação. Na avaliação da carga última de ligações tubulares, as 

prescrições existentes indicam formulações considerando as duas classificações (Araújo 

et al., 2016). 

 

A seguir são descritas as condições de dimensionamento para as ligações entre banzos, 

compostos por perfis tubulares retangulares, e montantes/diagonais, compostos por perfis 

tubulares circulares. Estas condições são baseadas nas normas NBR 16239:2013, 

Eurocode 3 (2010), e ISO 14346:2013. Inicialmente são apresentadas as prescrições 

referentes às ligações tubulares para as várias tipologias existentes e, em seguida, é dada 

ênfase na ligação “T”, que é o objeto dessa pesquisa. 

 

2.2. Modos de falha 

 

Para as ligações soldadas com perfis tubulares retangulares para os banzos e circulares 

para montante/diagonais e considerando a força aplicada axialmente nestes elementos, 

podem ocorrer os seguintes modos de falha, conforme representados na Tabela 2.1, 

considerada por cada prescrição.  
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Tabela 2.1 - Modos de falha em ligações soldadas composta por banzo em perfis retangulares e 

montantes/diagonais por perfis circulares ou retangulares.  

Modo de 

Falha 

NBR 16239:2013 e 

Eurocode 3 (2010) 
ISO 14346:2013 

Modo A 

 
 

Plastificação da face ou de toda a seção transversal do 

banzo, junto as diagonais ou montantes. 

Modo B 

 
 

Plastificação da face lateral da 

seção transversal do banzo 

junto as diagonais ou 

montantes sob compressão. 

 

 
 

Ruptura por punção da 

parede do banzo na área 

de contato com diagonais 

ou montantes. 

Modo C 

  
Plastificação ou instabilidade 

por cisalhamento do banzo, 

junto a diagonais ou 

montantes. 

 

 

 
 

Ruptura ou plastificação 

na região da solda ou 

flambagem localizada de 

diagonais ou montantes 

devido distribuição não 

uniforme de tensão. 

Modo D 

  
 

Ruptura por punção da parede 

do banzo na área de contato 

com diagonais ou montantes. 

 

 
 

Flambagem localizada de 

diagonais ou montantes 

comprimidos. 
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Tabela 2.1 - Modos de falha em ligações soldadas composta por banzo em perfis retangulares e 

montantes/diagonais por perfis circulares ou retangulares. (Continuação) 

Modo de 

Falha 

NBR 16239:2013 e Eurocode 3 

(2010) 
ISO 14346:2013 

 

 

 

 

Modo E 

 

 

 
 

Ruptura ou plastificação na região 

da solda ou flambagem localizada 

de diagonais ou montantes devido 

distribuição não uniforme de tensão. 

 

 
 

Plastificação ou instabilidade 

por cisalhamento do banzo, 

junto a diagonais ou 

montantes. 

Modo F 

 

 
 

Flambagem localizada de diagonais 

ou montantes comprimidos, na 

região da ligação; ou flambagem 

localizada da face do banzo atrás do 

montante tracionado, na região da 

ligação 

 

 

 
 

Plastificação ou instabilidade 

da face lateral da seção 

transversal do banzo junto as 

diagonais ou montantes sob 

compressão. 

Modo G - 

 

 
 

Flambagem localizada da face 

do banzo atrás do montante 

tracionado, na região da 

ligação 

 

Observa-se que a ISO 14346:2013 considera um modo de falha a mais que os previstos 

pela NBR 16239:2013 e Eurocode (2010). A norma brasileira considera o modo de falha 
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F (flambagem localizada de diagonais/montantes comprimidos ou flambagem localizada 

da face do banzo atrás do montante tracionado, na região da ligação). Para a ISO 

14346:2013 este modo de falha se desmembra em outros dois modos: flambagem local 

do banzo e flambagem local da diagonal devido a distribuição não uniforme de tensões. 

 

2.3. Nomenclatura e parâmetros geométricos  

 

Na Figura 2.2, tem-se a representação da nomenclatura utilizada com relação à geometria 

para as ligações tipo “T”, na qual o índice 0 (zero) relaciona-se ao banzo e o índice 1 (um) 

e 2 (dois) ao montante. 

 

 

Onde: 

d0 - diâmetro externo da seção transversal do tubo circular do banzo; 

d1 - diâmetro externo da seção transversal do tubo circular do montante comprimido ou tracionado; 

b0 - largura do tubo retangular do banzo; 

b1 - largura do tubo retangular do montante comprimido ou tracionado; 

h0 - altura do tubo retangular do banzo; 

h1 - altura do tubo retangular do montante comprimido ou tracionado; 

t0 - espessura da parede do tubo do banzo; 

t1 - espessura da parede do tubo do montante comprimido ou tracionado; 

N1 – força axial solicitante de cálculo no montante. 

Figura 2.2 - Nomenclatura das ligações tipo “T” compostas por perfis tubulares circulares ou 

retangulares. 

 

Os seguintes parâmetros geométricos são utilizados nas expressões normativas e nas 

análises realizadas nesta pesquisa: 

 

a) Relação entre o diâmetro (ou largura) do montante e o diâmetro (ou largura) do banzo 

representada por , dada por: 
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𝛽 =
𝑑1

𝑑0
=

𝑑1

𝑏0
=

𝑏1

𝑑0
=

𝑏1

𝑏0
                                                2.1 

 

b) Relação entre a largura (ou diâmetro) do banzo e a sua espessura, representada 

pordada por:  

2𝛾 =
𝑑0

𝑡0
=

𝑏0

𝑡0
                                                      2.2 

 

2.4. Condições de validade das relações geométricas 

 

O Eurocode 3 (2010) classifica e identifica até que ponto a resistência e a capacidade de 

rotação das seções transversais são limitadas pela sua resistência à flambagem local. 

Desta forma, as seções tubulares são divididas em classes segundo suas esbeltezas (d0/t0 

ou b0/t0), sendo as três definidas como na Tabela 2.2: 
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Tabela 2.2 - Limites de esbeltezes para a parte comprimida das seções de perfis tubulares 

(Eurocode 3 (2010)). 

Classes Perfis circulares Perfis retangulares 

1 𝑑

𝑡
≤ 50𝜀2 

𝑐

𝑡
≤ 33𝜀 

2 𝑑

𝑡
≤ 70𝜀2 

𝑐

𝑡
≤ 38𝜀 

3 𝑑

𝑡
≤ 90𝜀2 

𝑐

𝑡
≤ 42𝜀 

4 𝑑

𝑡
> 90𝜀2 

𝑐

𝑡
> 42𝜀 

Onde: 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
; 

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

b0 - largura do perfil;  

h0  - altura do perfil; 

t - espessura da seção transversal tubular.  

                                                       

 

As quatro classes existentes de seções transversais, segundo o Eurocode 3 (2010), são 

definidas 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; 

 

 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. 
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 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. 

 

Os limites para as partes componentes da seção transversal em compressão das Classes 

1, 2, 3 e 4 são obtidas pelas equações contidas na Tabela 2.2. Uma parte que não satisfaça 

os limites para a classe 3 deve ser considerada como classe 4. 

 

Na Tabela 2.3 estão indicadas as relações geométricas e de material que devem ser 

atendidas para a ligações tipo “T” segundo as normas NBR 16239:2013, Eurocode 3 

(2010) e ISO 14346:2013. 

 
Tabela 2.3 - Condições de validade geométrica e de material para ligações tipo “T”. 

Ligação “T”  
 NBR 

16239:2013 

 Eurocode 3 

(2010) 
ISO 14346:2013  

Relação entre banzo e 

montante 
0,4 ≤

𝑑𝑖

𝑏0
≤ 0,8 

0,25 ≤
𝑑𝑖

𝑏0
≤ 0,8 e 

 
𝑑𝑖

𝑏0
≥ 0,1 + 0,01

𝑏0

𝑡0
 

Montante Compressão 
𝑑𝑖

𝑡𝑖
≤ 0,05

𝐸

𝑓
𝑦

 
 

Classe 1 

Classe 1 ou 2 e 

 
𝑑𝑖

𝑡𝑖
≤ 50 

Tensão de escoamento - 

 

 

- 

𝑓𝑦𝑖 ≤ 𝑓𝑦0 

𝑓𝑦 ≤ 0,8𝑓𝑢 

𝑓𝑦 ≤ 460 𝑀𝑃𝑎 (∗∗) 

(**) Quando fy0 ≥ 355MPa, fy0 

deve ser multiplicado por 0,9. 

 

2.5. Deformação limite 

 

Para a determinação da resistência da ligação, um método consolidado por diversos 

pesquisadores (Vegte et al., 1992, Winkel et al., 1993, Lu et al., 1994, Kurobane et al., 

2008, Zhao, 2010,) é o método considerando a deformação limite para o estado limite 

último. Este método considera que a deformação na face do banzo, ∆, dada por δ1 - δ2 

(Figura 2.3) e oriunda do modo de falha A, para ligações que não possuem a carga 

máxima bem definida (Figura 2.4), é de 3% da largura da face do banzo (b0) para a carga 

limite última.  
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Figura 2.3 - Deformação na face do banzo, Δ, com o montante comprimido para o modo de falha A.  

 

 
Figura 2.4 - Método para obtenção da carga última da ligação – Nexp (Zhao, 2010). 

 

2.6. Força axial resistente de cálculo para o montante para ligações tipo “T” 

 

A seguir são apresentadas as equações prescritas pelas normas para verificação da força 

axial resistente de cálculo para o montante, segundo cada modo de falha possível nas 

ligações do tipo “T. 

 

Esta ligação é um caso particular da ligação tipo “Y”, com o montante com um ângulo de 

90° com o banzo. Para as ligação tipo “T”, composta por banzo em perfil tubular 

retangular e montante em perfil tubular circular, os seguintes modos de falha devem ser 

verificados, segundo os limites do parâmetro  (Tabela 2.4). 
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Tabela 2.4 - Verificação dos modos de falhas de acordo com o parâmetro β de ligações tipo “T”. 

Modo de falha 

Parâmetro 𝜷 =
𝒅𝟏

𝒃𝟎
 

NBR 16239:2013 e Eurocode 

3 (2010) 
 ISO 14346:2013 

A 𝛽 ≤ 0,85 

B 𝛽 = 1,0 0,85 ≤ 𝛽 ≤ (1 − 1
𝛾⁄ ) 

D 0,85 ≤ 𝛽 ≤ (1 − 1
𝛾⁄ ) 𝛽 ≥ 0,85 

E 𝛽 ≥ 0,85 - 

F - 𝛽 = 1,0 

 

Na Tabela 2.5 tem-se as equações das forças axiais resistentes de cálculo e dos parâmetros 

para os modos de falhas segundo as prescrições estudadas.  
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Tabela 2.5 - Força axial resistente de cálculo para os modos de falha para ligações tipo “T” 

prescritas pelas normas. 

Modo de falha NBR 16239:2013 e Eurocode 3 (2010) ISO 14346:2013 

Plastificação 

da face ou de 

toda a seção 

transversal do 

banzo, junto 

aos montantes 

Modo A 

𝑁1,𝑅𝑑 =
𝑘𝑛𝑓𝑦0𝑡0

2

(1 − 𝛽)
(2,2𝜂 + 4,4√1 − 𝛽) 𝑁∗

𝑖 = 𝑄𝑢𝑄𝑓𝑓𝑦0𝑡0
2 

Plastificação 

da face lateral 

da seção 

transversal do 

banzo junto 

aos montantes 

sob 

compressão 

Modo B Modo F 

 

𝑁1,𝑅𝑑 = 𝑓𝑏𝑡0(2,2𝑑1 + 1,1𝑡0) 

Onde: 

Para tração: 

𝑓𝑏 = 𝑓𝑦0 

Para compressão: 

𝑓𝑏 =  𝑓𝑦0 

 é o fator de redução devido a flambagem 

global e é obtido conforme a Tabela 5.1 da 

NBR 16239:2013. 

𝑁∗
𝑖 = 𝑓𝐾𝑡0𝑏𝑊𝑄𝑓 

Onde: 

Para tração: 

𝑓𝐾 = 𝑓𝑦0 

Para compressão: 

𝑓𝐾 =  𝑓𝑦0 

 é o fator de redução 

devido a flambagem 

global e é obtido 

conforme o Eurocode 3 

(CEN, 2010a). 

Ruptura por 

punção da 

parede do 

banzo na área 

de contato 

com 

montantes 

Modo D Modo B 

𝑁1,𝑅𝑑 = 0,60𝑓𝑦0𝑡0(2,2𝑑1 + 2,2𝑏𝑒,𝑝) 

Onde: 

𝑏𝑒,𝑝 =
10

𝑏0 𝑡0⁄
𝑑1   

  𝑏𝑒,𝑝 ≤ 𝑑1   

𝑁∗
𝑖 = 0,58𝑓𝑦0𝑡0𝑙𝑝,𝑒𝑓𝑓 

Onde: 

𝑙𝑝,𝑒𝑓𝑓 = (2𝑑1 + 2𝑏𝑒,𝑝) 

𝑏𝑒,𝑝 =
10

𝑏0 𝑡0⁄
𝑑1    

    𝑏𝑒,𝑝 ≤ 𝑑1 

Ruptura ou 

plastificação 

na região da 

solda ou 

flambagem 

localizada de 

montantes 

devido 

distribuição 

não uniforme 

de tensão 

Modo E Modo C 

𝑁1,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦1𝑡1(2,2𝑑1 − 4,4𝑡1 + 2,2𝑏𝑒𝑓) 

Onde: 

𝑏𝑒𝑓 =
10

𝑏0 𝑡0⁄

𝑓𝑦0𝑡0

𝑓𝑦1𝑡1
𝑑1 

      𝑏𝑒𝑓 ≤ 𝑑1 

𝑁∗
𝑖 = 𝑓𝑦1𝑡1𝑙𝑏,𝑒𝑓𝑓 

Onde: 

𝑙𝑝,𝑒𝑓𝑓 = (2𝑑1 − 4𝑡1

+ 2𝑏𝑒) 

𝑏𝑒 =
10

𝑏0 𝑡0⁄

𝑓𝑦0𝑡0

𝑓𝑦1𝑡1
𝑑1     

𝑏𝑒 ≤ 𝑑1 
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Tabela 2.5 - Força axial resistente de cálculo para os modos de falha para ligações tipo “T” 

prescritas pelas normas. (Continuação) 

P
a
râ

m
et

ro
s 

Para n < 0:       

𝑘𝑛 = 1,3 +
0,4𝑛

𝛽
 

Para n ≥ 0:   

   𝑘𝑛 = 1,0  

Onde: 

𝑛 =
𝜎0,𝑆𝑑

𝑓𝑦0
 

𝜎0,𝑆𝑑 =
𝑁0,𝑆𝑑

𝐴0
+

𝑀0,𝑆𝑑

𝑊0
 

sendo 𝜎0,𝑆𝑑  determinado considerando 

sinal negativo para compressão. 

𝑄𝑢 =
2

(1 − 𝛽)
+

4

√1 − 𝛽
 

𝑄𝑓 = (1 − |𝑛|)𝐶1 

Onde: 

𝑛 =
𝑁0

𝑁𝑝𝑙,0
+

𝑀0

𝑀𝑝𝑙,0
 

 

Para Tração: 

𝐶1 = 0,1 

Para compressão: 

𝐶1 = 0,5 − 0,5𝛽 

 

Onde:  

Para montante de perfil circular, multiplica-se as forças axiais resistentes acima por (π/4).  

 

Destaca-se que as formulações apresentadas pelas prescrições para a ligação “T”, quando 

não submetidas a carregamentos no banzo, resultam em uma mesma formulação, pois há 

diferença apenas nas nomenclaturas empregadas e no “rearranjo” das equações. Destaca-

se que a norma brasileira utiliza o coeficiente de ponderação de resistência de 1,1 sendo 

que as expressões são multiplicadas pelo mesmo valor, portanto como resultado final tem-

se o valor igual ao da norma européia. 

 

Finalmente, é importante ressaltar que os tipos de perfis utilizados nas ligações nessa 

pesquisa são formados a frio e, portanto, objeto da norma NBR 14762:2010 – 

Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. No 

entanto, essa norma não abrange ligações tubulares em seu escopo. Assim é utilizado a 

norma NBR 16239:2013 devidamente adaptada nos seus limites para verificação da 

ligação.   

 



47 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL  

 

Neste capítulo é descrito o programa de ensaios experimentais deste trabalho, realizado 

no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

  

Os ensaios foram realizados em ligações do tipo “T”, formadas por perfis tubulares com 

costura, circulares para os montantes e retangulares para os banzos. Foi observado o 

comportamento global da ligação, modos de falha e deslocamentos da face superior e 

lateral do banzo. Nos ensaios considerou-se como critério de parada do carregamento 

níveis de deslocamento superiores a 20 mm para o puncionamento do montante na face 

superior do banzo, quando se observou a plastificação dessa região. Foram ensaiados doze 

modelos divididos em 3 séries, de acordo com as três espessuras diferentes para o banzo, 

que estão relacionadas com o parâmetro geométrico 2dte dois diâmetros de 

montantes, que estão relacionados com o parâmetro geométrico (d1/b0). 

 

3.1. Nomenclatura dos modelos 

 

A nomenclatura, utilizada para a identificação dos modelos, indica os valores nominais 

dos parâmetros 2e , conforme representada na Figura 3.1. Na Tabela 3.1, tem-se a 

nomenclatura utilizada para cada modelo ensaiado. 

  

 

Figura 3.1 - Nomenclatura dos modelos. 
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Tabela 3.1 - Nomenclatura e parâmetros dos modelos. 

Série Modelos 𝟐𝜸 =
𝒃𝟎

𝒕𝟎
 𝜷 =

𝒅𝟏

𝒃𝟎


SE1 

SE1  59-0,32-01 

59 

0,32 
SE1  59-0,32-02 

SE1  59-0,42-01 
0,42 

SE1  59-0,42-02 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

50 

0,32 
SE2  50-0,32-02 

SE2  50-0,42-01 
0,42 

SE2  50-0,42-02 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

40 

0,32 
SE3  40-0,32-02 

SE3  40-0,42-01 
0,42 

SE3  40-0,42-02 

 

3.2. Propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas do aço dos perfis retangulares que compõem o banzo, com 

especificação técnica de aço A36, foram obtidas por meio de ensaios de caracterização, 

sendo os corpos de provas (CPs) extraídos das quatro faces componentes da seção 

transversal do banzo, inclusive da face com solda de fabricação do tubo (Figura 3.2). 

Assim, pode-se obter resultado comparativo das regiões com e sem solda. As 

propriedades mecânicas reais dos perfis circulares dos montantes não foram obtidos, 

devido a não interferência do aço deste elemento na resistência da ligação, já que o estudo 

se refere ao modo de falha A. 

 

 
Figura 3.2 - Corpos de provas extraídos dos banzos dos modelos. 
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As dimensões dos corpos de provas foram obtidas segundo a norma NBR ISO 6892:2002 

– Materiais metálicos – Ensaios de tração à temperatura ambiente (Figura 3.3). Os ensaios 

de tração foram realizados na prensa Servo Hidráulica Universal EMIC DL 20000 do 

Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Federal de Ouro Preto 

(Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.3 - Corpos de provas segundo à norma NBR ISO 6892/2002. 

 

  
(a) - Antes da ruptura. (b) - Após a ruptura. 

Figura 3.4 - Vista de um corpo de prova posicionado na máquina de ensaios. 

 

Na Tabela 3.2, tem-se os resultados para resistência ao escoamento do aço (fy), resistência 

à ruptura do aço (fu) e o alongamento residual após a ruptura (ΔL). Observa-se que os 

corpos de prova, obtidos na face onde ocorreu emenda por solda, possuem os valores de 

resistência do aço maiores que nas outras faces. Assim, esses valores foram retirados dos 

cálculos das médias dos resultados.  
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Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas do aço dos perfis constituintes dos banzos dos modelos. 

CPs 
Espessura 

(mm) 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Lo 

(mm) 

Lu 

(mm) 

∆L = Lu-Lo 

(mm) 
∆L (%) 

CP1  

CP1.1 

2,00 

290 402 

40 

53,2 13,2 33 

CP1.2 300 405 57,0 17,0 43 

CP1.3 295 402 55,2 15,2 38 

CP1.4 335 410 54,3 14,3 36 

CP1.5 300 399 54,8 14,8 37 

MÉDIA 304 404 40 54,9 14,9 37 

CP2  

CP2.1 

2,25 

380 460 

40 

53,5 13,5 34 

CP2.2 355 458 53,4 13,4 34 

CP2.3 355 465 53,0 13,0 33 

CP2.4 340 424 47,2 7,2 18 

CP2.5 335 437 45,0 5,0 13 

CP2.6* 375 455 53,6 13,6 34 

MÉDIA 353 449 40 50,4 10,4 26 

CP3 

CP3.1 

3,00 

375 437 

50 

59,7 9,7 19 

CP3.2 360 426 61,6 11,6 23 

CP3.3 355 424 63,3 13,3 27 

CP3.4 360 433 64,3 14,3 29 

CP3.5 363 435 63,4 13,4 27 

CP3.6* 450 507 60,0 10,0 20 

MÉDIA 363 431 50 62,5 12,5 25 

Onde:  

* Corpos de prova da região com solda (costura), os quais foram retirados dos cálculos das médias dos 

resultados; 

Especificação do aço dos perfis: A36. 

 

3.3. Definição dos modelos 

 

Os modelos ensaiados foram definidos baseados em um estudo prévio, por meio de uma 

modelagem numérica em elementos finitos e da análise dos limites das relações 

geométricas, apresentadas no item 2.4. 

 

A seguir, na Tabela 3.3, tem-se as dimensões dos modelos para o montante e para a 

relação deste com o banzo (relacionado com o parâmetro e que são comparados com 

os limites de validade, apresentados anteriormente na Tabela 2.3. 
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Tabela 3.3 – Condições de validade geométricas para os elementos da ligação “T”. 

Série Modelos 

Banzo Montante 

𝛽 (𝛽)𝑙𝑖𝑚 t0      

(mm) 

 h0      

(mm) 

 b0      

(mm) 

 t1      

(mm) 

 d1      

(mm) 

d𝑖

t𝑖
 (

d𝑖

t𝑖
)

𝑙𝑖𝑚

 

SE1 

SE1  59-0,32-01 

2,00 

80 120 2,60 

38,00 14,62 

≤ 50 

0,32 

≤ 0,85 

SE1  59-0,32-02 

SE1  59-0,42-01 
50,00 25,00 0,42 

SE1  59-0,42-02 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

2,25 

38,00 14,62 0,32 
SE2  50-0,32-02 

SE2  50-0,42-01 
50,00 25,00 0,42 

SE2  50-0,42-02 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

3,00 

38,00 14,62 0,32 
SE3  40-0,32-02 

SE3  40-0,42-01 
50,00 25,00 0,42 

SE3  40-0,42-02 

Onde: 

 

As dimensões são nominais. 

 

2𝛾 =
𝑏0

𝑡0

 

 

𝛽 =
𝑑1

𝑏0

 

 

 

 
 

 

Para a classificação do banzo quanto à esbeltez da face superior da seção transversal, 

utilizou-se os limites do Eurocode 3 (2010), conforme a Tabela 2.2. Na Tabela 3.4 tem-

se a classificação do banzo para cada série de modelos ensaiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Tabela 3.4 – Classificação quanto ao limite de esbeltez para a parte comprimida da seção do banzo. 

Série 𝟐𝜸 

Dimensões nominais Dimensões reais 

t0      

(mm) 

b0      

(mm) 

𝒄

𝒕
 Classificação 

t0      

(mm) 

b0      

(mm) 

𝒄

𝒕
 Classificação 

SE1 59 2,00 

120 

58 Classe 4 2,05 

120 

56,5 Classe 4 

SE2 50 2,25 51,3 Classe 4 2,40 48 Classe 4 

SE3 40 3,00 38 Classe 3 3,00 38 Classe 4 

Onde: 

c = b0 - 2t; 

b0 - largura do perfil;  

t - espessura da seção transversal tubular.  

 

Observa-se nesta tabela que os perfis utilizados neste trabalho, considerando as 

dimensões nominais, são das classes 3 e 4, contrariando o Eurocode 3 (2010), que limita 

a utilização somente dos perfis das classes 1 e 2. 

 

Além disso, destaca-se que as séries SE1 e SE2 apresentam-se fora dos limites de 

espessura consideradas pelas prescrições para a seção do banzo que é t0 ≥ 2,5 mm (ISO 

14346:2013). 

 

3.4. Fabricação dos modelos 

 

A partir das análises feitas para a definição das condições geométricas, os modelos foram 

fabricados. Na Figura 3.5 tem-se um esquema geral dos modelos ensaiados, sendo seu 

processo de fabricação descrito em seguida.  

 



53 

 

 
Figura 3.5 - Esquema dos modelos ensaiados. 

 

Os modelos foram fabricados com tubos retangulares para os banzos e circulares para os 

montantes. Os perfis dos banzos foram cortados para a fabricação dos modelos (Figura 

3.6) com 1,00 metro de comprimento. O tamanho foi definido de modo a reduzir o efeito 

de flexão no banzo e ajustar a montagem do ensaio. Os perfis do montante são de 50 

centímetros de comprimento sendo definidos para que não ocorresse flambagem dos 

mesmos. 

 

 
Figura 3.6 - Corte dos perfis RHS dos banzos para fabricação dos modelos. 

 

Para fabricação das chapas de apoio das extremidades foi utilizado aço A36 com valores 

nominais de fy = 250 MPa e fu = 400 MPa. Na Figura 3.7 (a), tem-se o desenho de projeto 
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dessas chapas de apoio das extremidades dos banzos e na Figura 3.7 (b) tem-se 

apresentadas um dessas chapas após fabricação. Destaca-se que a espessura das chapas 

foi definida de modo a garantir que não ocorresse efeitos localizados na mesma. E as 

furações foram projetadas de modo a fixar o modelo nas peças de apoio (apresentadas a 

seguir) do banzo. 

 

  

(a) Desenho de projeto.                     (b) Após fabricação. 

Figura 3.7 - Chapa de apoio das extremidades dos protótipos. 

 

No processo de soldagem das chapas de apoio das extremidades dos banzos foi utilizada 

solda MIG, especificada com largura da perna da solda de 1,5 vezes a espessura da parede 

do perfil do banzo do modelo. Na Figura 3.8, tem-se uma vista do detalhe da solda 

utilizada. 

 

 
Figura 3.8 - Detalhe da solda para união da chapa de apoio e do banzo. 
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Para garantir a distribuição uniforme do carregamento de compressão aplicado no 

montante foi soldada uma chapa de 100 mm x 100 mm, com espessura de 12,5 mm, nas 

extremidades dos montantes de todos os modelo, conforme apresentado na Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 - Chapa de extremidade do montante. 

 

Para a união dos elementos dos modelos, montante e banzo, também foi utilizada solda 

MIG, especificada com largura da perna da solda de 1,5 vezes a espessura da parede do 

perfil do banzo do modelo. Na Figura 3.10 tem-se uma vista do detalhe da solda utilizada. 

 

 
Figura 3.10 - Solda de união dos elementos montante e banzo. 

 

3.5. Imperfeições iniciais 

 

Na Tabela 3.5 tem-se os valores das dimensões nominais e reais da seção transversal dos 

perfis tubulares utilizados na composição dos modelos ensaiados. As dimensões reais dos 

modelos foram medidas após sua fabricação com auxílio de paquímetro e micrômetro. 
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Tabela 3.5 - Dimensões dos perfis utilizados nos modelos. 

Série Modelos 

Banzo Montante 

𝟐𝜸 =
𝒃𝟎

𝒕𝟎
 𝜷 =

𝒅𝟏

𝒃𝟎
 t0  

Nominal    

(mm) 

 t0          

Real    

(mm) 

 h0      

(mm) 

 b0      

(mm) 

 t1      

(mm) 

 d1      

(mm) 

SE1 

SE1  59-0,32-01 

2,00 2,05 

80 120 2,60 

38,00 

59 

0,32 
SE1  59-0,32-02 

SE1  59-0,42-01 
50,00 0,42 

SE1  59-0,42-02 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

2,25 2,40 

38,00 

50 

0,32 
SE2  50-0,32-02 

SE2  50-0,42-01 
50,00 0,42 

SE2  50-0,42-02 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

3,00 3,00 

38,00 

40 

0,32 
SE3  40-0,32-02 

SE3  40-0,42-01 
50,00 0,42 

SE3  40-0,42-02 

Onde: 

 

 

Destaca-se que as medidas aferidas, tanto reais, quanto nominais, das dimensões dos 

montantes foram as mesmas.  

 

3.6. Sistemas de apoio e carregamento dos ensaios 

 

Os ensaios foram realizados em uma montagem desenvolvida para pesquisas envolvendo 

ligações tubulares com banzo com carregamento axial de tração e compressão, objeto de 

pesquisa de doutorado (Nunes, 2017) e, também, para os testes realizados neste trabalho. 

Destaca-se que o desenvolvimento do aparato de ensaio foi conjunto com pesquisas de 

Nunes e foi projetado considerando as disponibilidades de materiais e equipamentos 

existentes no Laboratório de Estruturas Prof. Altamiro Tibiriçá Dias. A Figura 3.11, a 

seguir, ilustra o esquema geral de montagem dos ensaios e a identificação dos diversos 

componentes da montagem. A foto da Figura 3.12 apresenta a vista geral da montagem. 
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Figura 3.11 - Esquema geral de montagem dos ensaios.  

 

 
Figura 3.12 - Vista geral da Montagem dos ensaios. 
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A seguir tem-se a descrição de todos os componentes utilizados na montagem dos ensaios. 

 

3.6.1. Sistema de apoios dos modelos 

 

Os ensaios dos modelos foram realizados na posição vertical sendo utilizada uma viga, 

de alta rigidez, chamada de “viga de fixação”. Esta viga proporciona suporte às demais 

peças do ensaio e foi fixada à laje de reação por meio de parafusos (Figura 3.13). A 

posição da viga de fixação na laje de reação foi definida em função da disposição dos 

furos da mesma, e aproveitando os furos existentes na viga. Destaca-se que a viga de 

fixação foi adaptada para este ensaio, sendo seu projeto original desenvolvido para outra 

pesquisa (Mendes, 2008). 

 

 
Figura 3.13 - Viga de Fixação para dar suporte às demais peças do ensaio.  

 

Para a fixação do modelo foi utilizada uma peça de apoio ligada à viga de fixação por 

meio de parafusos estruturais (Figura 3.14). Observa-se que uma das extremidades dos 

modelos foi parafusada na peça de apoio, caracterizando uma ligação rígida. Na Figura 

3.14 tem-se a extremidade engasta do modelo. 
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Figura 3.14 - Extremidade engastada do banzo. 

 

Para a outra extremidade, a chapa de apoio da extremidade do banzo foi apoiada em uma 

chapa rígida com rolos para simular um apoio do 1º gênero, Figura 3.15. Essas condições 

de apoio tiveram a finalidade de adequar ao esquema de montagem, tanto empregado 

neste presente trabalho, quanto ao de Nunes (2017). 

 

 
Figura 3.15 - Extremidade apoiada do banzo. 

 

3.6.2. Sistema de carregamento 

 

Para a aplicação do carregamento de compressão nos montantes foi utilizado um pórtico 

de reação para a fixação do atuador hidráulico utilizando parafusos (Figura 3.16). Este 
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pórtico foi fixado à laje de reação por meio de parafusos, conforme apresentado na Figura 

3.17. 

 

 
Figura 3.16 - Pórtico de reação para suportar o atuador hidráulico.  

 

 
Figura 3.17 - Fixação do pórtico à laje de reação.  

 

Para garantir a verticalidade do carregamento foi utilizada uma rótula no ponto de 

transmissão do carregamento, na extremidade da célula de carga, conforme apresentado 

na Figura 3.18. 
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Figura 3.18 - Rótula do sistema de aplicação de carregamento.  

 

3.7. Instrumentação dos ensaios 

 

A instrumentação utilizada teve como objetivo a medição de deslocamentos lineares para 

cada etapa de carregamento e com os resultados avaliar o comportamento, modo de falha 

e resistência da ligação. 

 

Os deslocamentos lineares foram medidos por meio de LVDT’s (Linear Variable 

Displacement Transducers) e o carregamento por célula de carga. As medições foram 

obtidas por sistema automático de aquisição de dados controlado por computador. 

 

3.7.1. Medição dos deslocamentos 

 

Os LVDT’s foram utilizados de modo a medir os deslocamentos do montante em relação 

a face superior do banzo e da face lateral do banzo. Para isto foram utilizados 3 (três) 

LVDT’s em três posições diferentes nos modelos. A Figura 3.19 ilustra a posição dos 

LVDT’s em relação ao modelo ensaiado, em que se tem:  

 

 Um LVDT paralelo ao eixo do montante, denominado de LVDT 1, para medir o 

deslocamento, δ1, do montante em relação a face superior do banzo; 

 

 Um LVDT na face inferior do banzo, denominado de LVDT 2, para medição do 

deslocamento da face inferior do banzo, δ2, devido à flexão deste elemento da 

ligação. Para essa medição utilizou-se uma chapa fixada nesta face para 

possibilitar o posicionamento do LVDT; 
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 Um LVDT perpendicular à face lateral do banzo, denominado de LVDT 3, para 

medir o deslocamento lateral da face, δlat, ocasionado pelo carregamento na face 

superior. 

 

  

Figura 3.19 - Posicionamento dos LVDT’s no modelo.         

 

A Figura 3.20 ilustra os LVDT’s utilizados na instrumentação dos modelos de ensaio. 

 

  
(a) – LVDT 3 posicionado na parede 

lateral do banzo. 

(b) – LVDT 2 posicionado na face inferior do 

banzo por meio de uma chapa.  

Figura 3.20 - LVDT’s utilizados nos ensaios experimentais.  
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3.7.2. Aplicação e medição do carregamento 

 

Para aplicação do carregamento foi utilizado atuador hidráulico de 300 kN de capacidade 

e cilindro de 30 cm de curso, do fabricante ENERPAC. O acionamento do atuador foi 

feito por meio de uma bomba hidráulica do mesmo fabricante. 

 

Para medição do carregamento aplicado ao montante foi utilizada uma célula de carga, 

do fabricante SENSOTEC, com capacidade de 100 kN. A célula foi rosqueada na 

extremidade do atuador e nesta fixada a rótula para aplicação de carga no montante. A 

Figura 3.21 ilustra os equipamentos utilizados na aplicação e medição do carregamento. 

 

 
Figura 3.21 – Equipamentos utilizados na aplicação e medição do carregamento. 

 

3.7.3. Sistema de aquisição de dados experimentais 

 

Para a aquisição dos dados das medições dos LVDT’s e da célula de carga foi utilizado 

um sistema automático de aquisição de dados (Figura 3.22). Este sistema (Spider8) é 

fabricados pela HBM (Hottinger Baldwin Messtechnic, 2003) e controlado por programa 

(Catman 4.5) de monitoramento e armazenamento de dados. 
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Figura 3.22 - Sistema automático de aquisição de dados. 

 

3.8. Metodologia de ensaio 

 

Para a realização dos ensaios, inicialmente foram posicionadas as peças do sistema de 

apoio no pórtico de reação e este fixado na laje de reação. Em seguida, foram colocadas 

em prumo e niveladas de forma a proporcionar um alinhamento dos modelos de ensaio. 

Na Figura 3.23(a) e (b), tem-se os sistemas de apoio e o modelo posicionado para o ensaio, 

respectivamente. A etapa do prumo e alinhamento da viga de fixação e do pórtico de 

reação foi realizada antes do início dos ensaios das séries propostas. Em seguida, os 

LVDT’s foram posicionados conforme indicado na Figura 3.19. Na Figura 3.24 tem-se 

uma vista geral de um modelo e dos LVDT’s. 

 

  
(a) – Sistema de apoio.  (b) – Posicionamento do modelo. 

Figura 3.23 – Ensaio dos modelos experimentais. 
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Figura 3.24 - Posicionamento dos LVDT’s no modelo para realização do ensaio. 

 

Previamente, foram realizados pré-ensaios a partir da aplicação de passos de carga, ainda 

na fase elástica do material, com a finalidade de ajustar as possíveis folgas provenientes 

da montagem e verificar o correto funcionamento do sistema de aplicação do 

carregamento e de aquisição de dados. 

 

A aplicação do carregamento foi dividida em vários intervalos de carga (passos), sendo 

realizadas aquisições dos deslocamentos e carregamento. Os valores medidos foram 

armazenados no computador para posterior análise e processamento. 

 

O critério adotado de parada dos ensaios foi baseado na formação de um mecanismo de 

colapso da ligação, caracterizado pelo plastificação da face superior do banzo, devido ao 

puncionamento do montante nesta face, seguida da plastificação da face lateral do banzo 

(Figura 3.25). Destaca-se que não foi observada nenhuma inconformidade de 

funcionamento dos equipamentos utilizados nos experimentos.  
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Figura 3.25 - Mecanismo de colapso como critério de parada do ensaio. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Nesse capítulo tem-se a apresentação e análise dos resultados experimentais de 

deslocamentos, relativos e laterais, para cada nível de carregamento para as três séries de 

ensaios realizados.  

 

Destaca-se que foram fabricados e ensaiados 12 modelos separados em 3 séries, com 4 

ensaios cada. As séries foram definidas pela variação dos parâmetros 2dte  (d1/b0), 

conforme apresentado na Tabela 4.1 (transcrita da Tabela 3.1). 

  
Tabela 4.1 - Nomenclatura e parâmetros geométricos dos modelos. 

Série Protótipos  

SE1 

SE1  59-0,32-01 

59 

0,32 
SE1  59-0,32-02 

SE1  59-0,42-01 
0,42 

SE1  59-0,42-02 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

50 

0,32 
SE2  50-0,32-02 

SE2  50-0,42-01 
0,42 

SE2  50-0,42-02 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

40 

0,32 
SE3  40-0,32-02 

SE3  40-0,42-01 
0,42 

SE3  40-0,42-02 

 

A seguir são apresentados e analisados, para cada série, os resultados experimentais dos 

deslocamentos, medidos pelos três LVDT’s: (i) o deslocamento do LVDT 1 (δ1), que está 

localizado paralelo ao eixo do montante para medir a puncionamento da face superior do 

banzo, (ii) o deslocamento do LVDT 2 (δ2), localizado na face inferior do banzo, que 

mede o deslocamento devido à flexão do banzo, e (iii) o LVDT 3 (δlat), que está localizado 

perpendicularmente à parede lateral do banzo posicionado para medir o deslocamento 
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lateral desta parede. O valor final da plastificação da face superior do banzo, que será 

utilizado nas análises teóricas é dado por Δ, que é o resultado de δ1 - δ2. 

 

4.1. Modelos da série SE1 

 

Para a série SE1, representada pelos protótipos com 259, foram realizados quatro 

ensaios, denominados e identificados segundo a variação de 0,32 e 0,42 para o parâmetro 

. 

 

O carregamento aplicado no montante para cada modelo foi realizado até a plastificação 

do material da face superior do banzo na região da ligação, observada pelos 

deslocamentos excessivos daquela parede. Isto é, a plastificação é caracterizada pelo 

puncionamento do montante nessa região. O carregamento foi aplicado em passos de 

carga, na fase inicial, de 5% da carga final de ensaio e reduzidos quando aproximou-se 

da carga de escoamento.  

 

Na Tabela 4.2 têm-se apresentados os resultados, ao final da realização dos ensaios, dos 

carregamentos (Nmáx), deslocamentos relativos (Δmáx) e deslocamentos laterais (δlat máx). 

 
Tabela 4.2 – Resultados dos modelos ensaiados da série SE1. 

Série Modelos  
Nmáx 

(kN) 

Δmáx 

(mm) 

δlat máx 

(mm) 

SE1 

SE1  59-0,32-01 

59 

0,32 
24,96 18,30 6,73 

SE1  59-0,32-02 22,39 16,16 3,18 

SE1  59-0,42-01 
0,42 

28,90 20,85 10,68 

SE1  59-0,42-02 29,06 20,35 10,07 

 

As curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ (δ1 - δ2), para os modelos ensaiados para 

toda a série SE1 estão apresentados na Figura 4.1. No apêndice A têm-se essas curvas dos 

modelos para cada parâmetro ensaiado nesta série. 
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Figura 4.1 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 259 (Série SE1). 

 

Observa-se pelas curva que os resultados foram próximos para os modelos com mesmo 

valor do parâmetro , caracterizando a eficiência dos testes.  

 

Além disso, destaca-se a coerência entre os resultados que possuem os valores de  

diferentes, pois a carga última foi maior para aqueles ensaios com  maior. O ganho na 

carga última é devido à maior participação da parede lateral do banzo na absorção do 

carregamento. Nos modelos com o valor do parâmetro  maior, ocorre uma distribuição 

do carregamento da face superior do banzo para as faces laterais e assim uma diminuição 

do efeito da punção nesta região e, consequentemente, um menor deslocamento relativo 

para um mesmo nível de carregamento.  

 

Ao final dos ensaios pôde-se observar o modo de falha da plastificação da face superior 

do banzo, modo A, como apresentado na Figura 4.2. 
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(a) – Vista longitudinal 

 

 
(b) – Vista transversal. 

Figura 4.2 - Modo de falha da plastificação da face superior do banzo dos modelos. 
 

 

Os resultados das curvas Carga x Deslocamento Lateral, δlat, os quais são medidos pelos 

LVDT’s 3, estão apresentados nas Figura 4.3. Estes deslocamentos foram monitorados e 

aferidos com a finalidade de conferir a possível influência do modo de falha B, que é a 

plastificação da face lateral do banzo junto aos montantes submetidos a compressão. No 

apêndice A têm-se essas curvas dos modelos para cada parâmetro . 
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Figura 4.3 - Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 259 (Série SE1). 

 

Como se pode observar nesta figura, houve boa correlação entre os resultados para 

aqueles modelos da série com 0,42. Porém, para os que possuem 0,32houve uma 

dispersão nos resultados da curva. Esta dispersão pode ser explicada pelo fato do LVDT 

3, do modelo SE1 59-0,32-01, ter sido posicionado fora do centro, transversalmente ao 

eixo longitudinal da face lateral do banzo, resultando na diferença entre os resultados dos 

modelos. 

 

Pode-se observar, também, coerência na carga última entre os resultados que possuem os 

parâmetros  diferentes, desconsiderando o modelo SE1 59-0,32-01 por ter apresentado 

problema na aferição do seu deslocamento lateral. Embora exista essa coerência, destaca-

se que o parâmetro  tem pequena influência no deslocamento da face lateral do banzo 

para os níveis de deslocamento da face superior. Na Figura 4.4 tem-se o deslocamento 

lateral residual dos modelos. 
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Figura 4.4 - Influência do parâmetro  nos deslocamentos laterais, δlat, dos modelos. 

 

4.2. Modelos da série SE2 

 

Para a série SE2, representada pelos modelos com 250, também foram realizados 

quatro ensaios, denominados e identificados segundo a variação do parâmetro . 

 

Analogamente a série 1, o carregamento aplicado no montante para cada modelo foi 

realizado até a plastificação do material da face superior do banzo na região da ligação. 

O carregamento também foi aplicado em passos de carga de 5% da carga final de ensaio 

na fase inicial e reduzidos quando aproximou-se da carga de escoamento. 

 

Na Tabela 4.3 têm-se apresentados os resultados, ao final da realização dos ensaios, dos 

carregamentos (Nmáx), deslocamentos relativos (Δmáx) e deslocamentos laterais (δlat máx). 

 
Tabela 4.3 – Resultados dos modelos ensaiados da série SE2. 

Série Modelos  
Nmáx 

(kN) 

Δmáx 

(mm) 

δlat máx 

(mm) 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

50 

0,32 
34,97 19,39 7,01 

SE2  50-0,32-02 35,11 19,90 6,81 

SE2  50-0,42-01 
0,42 

39,80 22,27 11,39 

SE2  50-0,42-02 38,99 20,97 10,31 
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As curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ (δ1 - δ2), para os modelos ensaiados para 

toda a série SE2 estão apresentados na Figura 4.5. No apêndice A têm-se essas curvas dos 

modelos para cada parâmetro ensaiado nesta série. 

 

 
Figura 4.5 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 250 (Série SE2). 

 

A eficiência dos testes realizados se comprova pela proximidade dos resultados 

experimentais dos dois modelos com mesmo valor de parâmetro , como pode ser 

observado nas curvas apresentadas. 

 

Observa-se, também para esta série, coerência entre os resultados que possuem os 

parâmetros  diferentes, com a carga última maior para aqueles ensaios com  maiores. 

Ao final dos ensaios pôde ser observado o modo de falha da plastificação da face superior 

do banzo, modo A, para todos os modelos. 

 

Os resultados das curvas Carga x Deslocamento Lateral, δlat, medidos pelos LVDT’s 3, 

estão apresentados na Figura 4.6.   
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Figura 4.6 - Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 250 (Série SE2). 

 

Observa-se nesta figura boa correlação entre os resultados para aqueles modelos da série 

que possuem . Porém, para aqueles que possuem houve diferença entre 

as curvas Carga x Deslocamento lateral para os modelos, assim como ocorrida na série 

SE1. 

 

Pode-se observar coerência na carga última entre os resultados que possuem os 

parâmetros  diferentes, desconsiderando o modelo SE2 50-0,32-01 por ter apresentado 

problema no equipamento de medição durante o ensaio, como ocorrido na série SE1. 

 

4.3. Modelos da série SE3 

 

De modo análogo às séries anteriores, para a série SE3, representada pelos modelos com 

240, também foram realizados quatro ensaios, denominados e identificados segundo 

a variação do parâmetro . 
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Da mesma forma das séries 1 e 2, o carregamento aplicado no montante para cada modelo 

foi realizado até a plastificação do material da face superior do banzo e seguindo o mesmo 

nível de carregamento.  

 

Na Tabela 4.4 têm-se apresentados os resultados, ao final da realização dos ensaios, dos 

carregamentos (Nmáx), deslocamentos relativos (Δmáx) e deslocamentos laterais (δlat máx). 

 
Tabela 4.4 – Resultados dos modelos ensaiados da série SE3. 

Série Modelos  
Nmáx 

(kN) 

Δmáx 

(mm) 

δlat máx 

(mm) 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

40 

0,32 
44,93 16,56 3,87 

SE3  40-0,32-02 45,23 16,91 5,90 

SE3  40-0,42-01 
0,42 

53,13 19,01 - 

SE3  40-0,42-02 53,28 18,34 8,62 

 

Destaca-se que o LVDT 3 do modelo SE3 40-0,42-01, que faz a medição do deslocamento 

lateral, perdeu o curso de aquisição e os resultados não foram registrados. 

 

As curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ (δ1 - δ2), para os modelos ensaiados para 

toda a série SE3 estão apresentados na Figura 4.7. No apêndice A têm-se essas curvas dos 

modelos para cada parâmetro ensaiado nesta série. 
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Figura 4.7 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 240 (Série SE3). 

 

Analogamente aos resultados das séries anteriores, os resultados dos ensaios foram 

bastante próximos, caracterizando a eficiência dos testes realizados. Além disso, houve-

se, também, a mesma coerência entre os resultados que possuem os parâmetros  

diferentes. E, ao final dos ensaios, também pôde ser observado o modo de falha da 

plastificação da face superior do banzo. 

 

Os resultados das curvas Carga x Deslocamento Lateral, δlat, medidos pelos LVDT’s 3, 

estão apresentados na Figura 4.8.   
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Figura 4.8 - Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 240 (Série SE3). 

 

Como pode-se observar na Figuras 4.8, houve apenas a aquisição do deslocamento lateral 

para o modelo SE3 40-0,42-01. Porém, para os modelos que possuem também 

houve diferença entre as curvas Carga x Deslocamento lateral para os modelos, assim 

como ocorrida nas séries anteriores. Para esta série SE3, em contrapartida, observa-se que 

não houve coerência na carga última entre os resultados que possuem os parâmetros  

diferentes, pois suas curvas foram muito próximas, desconsiderando o modelo SE2 40-

0,32-02 por ter apresentado problema no equipamento de medição durante o ensaio, como 

ocorrido nas demais séries. 

 

Na Tabela 4.5 têm-se apresentados o resumo dos resultados para todos os modelos 

ensaiados das três séries, quanto às cargas de ensaios (Nmáx), deslocamentos relativos 

(Δmáx) e deslocamentos laterais (δlat máx). 
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Tabela 4.5 – Tabela resumo para os resultados dos modelos ensaiados. 

Série Modelos  
Nmáx 

(kN) 

Δmáx 

(mm) 

δlat máx 

(mm) 

Modo de 

falha 

SE1 

SE1  59-0,32-01 

59 

0,32 
24,96 18,30 6,73 A 

SE1  59-0,32-02 22,39 16,16 3,18 A 

SE1  59-0,42-01 
0,42 

28,90 20,85 10,68 A 

SE1  59-0,42-02 29,06 20,35 10,07 A 

SE2 

SE2  50-0,32-01 

50 

0,32 
34,97 19,39 7,01 A 

SE2  50-0,32-02 35,11 19,90 6,81 A 

SE2  50-0,42-01 
0,42 

39,80 22,27 11,39 A 

SE2  50-0,42-02 38,99 20,97 10,31 A 

SE3 

SE3  40-0,32-01 

40 

0,32 
44,93 16,56 3,87 A 

SE3  40-0,32-02 45,23 16,91 5,90 A 

SE3  40-0,42-01 
0,42 

53,13 19,01 - A 

SE3  40-0,42-02 53,28 18,34 9,62 A 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

5. ANÁLISE NUMÉRICA 

 

5.1. Introdução 

 

A análise numérica dos modelos ensaiados foi desenvolvida baseada no trabalho de 

Nunes, 2012. Os modelos numéricos são em elementos finitos, sendo utilizado o software 

comercial ANSYS (2012), e utilizou-se a linguagem APDL (Ansys Parametric Design 

Language) para a modelagem e análise. Por meio da APDL foi gerado um arquivo de 

entrada onde foram especificados parâmetros como: geometria, tipo de elemento, tipo de 

análise, tipo de material, condições de contorno, método de solução, etc., os quais 

possibilitaram obter, ao final da modelagem, os valores dos deslocamentos das faces do 

banzo na região da ligação para cada etapa de carregamento. 

 

Para facilitar a comparação futura entre os resultados experimentais e numéricos, foi 

definida uma nomenclatura para os modelos numéricos, que será apresentada em seguida. 

Nos itens seguintes tem-se a descrição do elemento finito adotado na modelagem, as 

propriedades mecânicas dos materiais, as condições de contorno, a malha em elementos 

finitos, o critério de análise da modelagem e, por fim, a apresentação dos resultados 

obtidos. Para a determinação da resistência numérica (Nnum) dos modelos foi utilizado o 

critério da deformação limite (Lu et al.,1994), apresentado no capitulo 2. Todas as 

descrições apresentadas com relação a malha, solda, modelo e etc., foram definidas com 

base na tipologia e na geometria das ligações ensaiadas neste trabalho. 

 

5.2. Nomenclatura dos modelos 

 

A nomenclatura utilizada para a identificação dos modelos numéricos seguiu a mesma 

sistemática dos ensaios experimentais. Assim, os modelos foram divididos em 3 séries, 

de acordo com a espessura nominal do banzo da ligação e relacionado com parâmetro 

2dte também com o parâmetro (d1/b0) (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 - Nomenclatura dos modelos numéricos. 

 

Na Tabela 5.1 tem-se a nomenclatura das séries analisadas. 

 
Tabela 5.1 - Nomenclatura e parâmetros dos modelos numéricos. 

Série Modelos  

SN1 
SN1  59-0,32 

59 
0,32 

SN1  59-0,42 0,42 

SN2 
SN2  50-0,32 

50 
0,32 

SN2  50-0,42 0,42 

SN3 
SN3  40-0,32 

40 
0,32 

SN3  40-0,42 0,42 

 

5.3. Elemento finito  

 

O tipo de elemento finito utilizado em uma análise estrutural computacional depende da 

geometria e do tipo de análise. Baseados em trabalhos anteriores (Mayor, 2012, Mendes, 

2008, Mendanha, 2006 e Nunes, 2012), o elemento adequado para a análise da tipologia 

de ligação, estudada neste presente trabalho, foi o elemento de casca SHELL 181, Figura 

5.2. 

 

 
Figura 5.2 - Elemento de casca Shell 181 (ANSYS, 2012). 



81 

 

 

Este elemento é adequado devido ao baixo custo computacional, isto é, à rapidez no 

processamento das análises e, também, aos bons resultados quanto a convergência. O 

elemento 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. 

 

5.4. Propriedades mecânicas dos materiais  

 

Para o estudo numérico realizado neste trabalho, utilizou-se o diagrama tensão-

deformação bi-linear e inelástico (Figura 5.3) com material não linear.  

 

 
Figura 5.3 - Representação esquemática do Diagrama tensão x deformação bi-linear utilizado nas 

análises numéricas (Nunes, 2012). 

 

Para a modelagem foram utilizadas as seguintes características: 

 

 Módulo de elasticidade: E = 205 GPa; 

 Coeficiente de Poisson: ν = 0,3; 

 Módulo de elasticidade tangente do perfil do banzo: Et=3987MPa; 

 Módulo de elasticidade tangente do perfil do montante: Et=2500MPa; 

 Tensão de escoamento do perfil do montante (Aço A36):  fy1 = 250MPa. 

 

Para as tensões de escoamento do perfil do banzo, empregadas na modelagem numérica, 

foram utilizadas as mesmas dos ensaios de caracterização, de acordo com as espessuras 

dos modelos experimentais, apresentadas na Tabela 3.2. Estas tensões são reapresentadas 

a seguir: 

 

 Para os modelos SN1, com espessura real de 2,00 mm: fy0 = 304MPa; 



82 

 

 Para os modelos SN2, com espessura real de 2,25 mm: fy0 = 353MPa; 

 Para os modelos SN3, com espessura real de 3,00 mm: fy0 = 363MPa. 

 

5.5. Malha em elementos finitos  

 

Na construção do modelo numérico com perfis de seção transversal retangular, foram 

considerados os raios de dobramento da seção transversal dos perfis do banzo (Figura 

5.4). 

 

 
Figura 5.4 - Representação dos raios de dobramento dos modelos numéricos. 

 

Para as análises, foi adotado um raio de dobramento de duas vezes a espessura da parede 

do banzo, de acordo com as especificações do fabricante dos perfis retangulares. Porém, 

o modelo numérico é desenvolvido a partir da linha média da espessura dos perfis, já que 

o elemento utilizado considera como referência a casca em que se tem a linha média da 

espessura, conforme ilustra a Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Detalhe do raio de dobramento do perfil retangular com a definição da linha média da 

espessura da seção (Nunes, 2012). 

 

Já a modelagem do filete de solda, utilizado nas análises, foi considerada de acordo com 

trabalhos anteriores (Mendanha, 2006 e Mendes, 2012), nos quais foi feito um estudo 

comparativo da influência da espessura da perna da solda em ligações tubulares. Este 

estudo consistiu na comparação entre três modelos diferentes, considerando a perna da 

solda como 0,5t, 1,0t e 1,5t a espessura do montante ou do banzo, além da comparação 

de elementos de casca e sólido prismático. Os resultados mostraram que o modelo com 

elemento sólido elevou o valor da carga última muito pouco em relação ao elemento de 

casca, justificando a não utilização daquele elemento. 

 

Desta forma, o elemento utilizado para a solda é o mesmo utilizado na modelagem dos 

elementos da ligação, que foi o elemento SHELL 181. Embora a configuração testada para 

a espessura da perna do filete de solda foi de uma vez e meia a espessura do montante 

para a geometria da solda, de acordo com estudos anteriores (Lee e Wilmshurts apud 

Mendanha, 2006), na modelagem deste elemento foi considerada a espessura da perna da 

solda de duas veze e meia para que representasse de melhor forma possível os modelos 

experimentais. Na figura 5.6 tem-se a representação da malha da solda utilizada, 

considerando a espessura da solda, de acordo com a modelagem no software ANSYS.  
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Figura 5.6 - Representação do cordão de solda dos modelos numéricos com elemento de casca 

SHELL 181. 

 

Por meio da APDL, foi gerada a malha dos modelos com uma forma adequada de arranjo 

dos elementos que possibilitasse o refinamento nas regiões de concentração de tensões, 

região de união entre o montante e o banzo das ligações, Figura 5.7.  
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Figura 5.7 - Detalhe da malha dos modelos numéricos geradas no software ANSYS. 

 

Madenci e Guven, 2006 fizeram, a partir da mudança de alguns parâmetros da APDL, um 

estudo da influência do tamanho dos elementos e, consequentemente, do nível de 

refinamento necessário da malha nestas regiões críticas. Visando definir um modelo 

numérico que representasse fielmente os modelos experimentais de ligações de perfis 

tubulares retangulares com circulares. Nunes, 2012 realizou uma avaliação da influência 

do refinamento da malha na precisão dos resultados. Para este estudo foi utilizado o 

modelo da ligação tipo “T” que foi modelado com 4 configurações de malha, compostas 

por elementos em tamanhos diferentes. Pôde-se concluir desta avaliação que as 

configurações não tiveram diferenças significativas nos resultados. Diante disso, foi 

utilizado nos modelos, para este presente trabalho, uma malha que gerasse um custo 

computacional baixo em relação ao tempo de processamento dos dados. 

 

5.6. Condições de contorno 

 

Para o modelo numérico representar de maneira fiel o modelo real foi necessário, também, 

inserir condições de contorno. Isto é, os nós localizados nas extremidades do banzo e do 

montante foram restringidos em algumas direções. 

 

Neste trabalho, um estudo sobre a influência das condições de contorno no 

comportamento das ligações foi realizado, assim como em Nunes, 2012. O estudo para a 
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ligação do tipo “T” consistiu em três modelos: um biengastado, um biapoiado e um 

engastado-apoiado, Figura 5.8. 

 

   
(a) – Biengastado. (b) – Biapoiado. (c) – Engastado-Apoiado. 

Figura 5.8 - Condições de contorno analisadas para ligação tipo “T”. 

 

Para este tipo de ligação, não houve diferença significativa nos resultados da carga última 

para os casos estudados, conforme os resultados da curva Carga x Deslocamento relativo, 

Δ (δ1 - δ2), apresentados na Figura 5.9. Essa diferença foi menos significativa ainda na 

parte inicial da curva, região de carregamento relativo à deformação última de 3% da 

largura da face superior do banzo (3,6 mm), que é a região de interesse analisada nesta 

pesquisa. 

 

 
Figura 5.9 - Curva Carga x Deslocamento relativo para os modelos numéricos com diferentes 

condições de contorno para a ligação tipo “T”. 
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Diante disso, e para adequar às condições reais disponíveis para os ensaios experimentais, 

foi feito o acoplamento dos nós na região da extremidade e impostas as restrições 

necessárias quanto a translação e rotação. Assim, em uma das extremidades do banzo 

todos os nós foram acoplados e restringidos todos os graus de liberdade de tal forma que 

esta extremidade represente um engaste. Na outra extremidade do banzo, para aqueles 

nós na face inferior do banzo, os nós foram acoplados e restringidos na direção Z em 

relação às coordenadas locais, de modo que esta extremidade simulasse um apoio do 1º 

gênero (Figura 5.10 (a)) e o restante dos nós dessa extremidade foram apenas acoplados 

para simular a chapa que os modelos experimentais possuem nas extremidades. Para o 

montante foi restringido apenas na direção X (Figura 5.10 (b)), simulando as condições 

de contorno das rótulas e das peças de apoio dos atuadores hidráulicos. 

 

 
(a) - Extremidades do banzo. 

 

 
(b) – Extremidade do montante. 

Figura 5.10 - Condições de contorno das extremidades dos modelos. 
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5.7. Critério de análise 

 

Nos modelos numéricos foram consideradas tanto a não linearidade física quanto a 

geométrica. A aplicação do carregamento do montante foi realizada por meio de controle 

de deslocamentos. Estes carregamentos foram aplicados de forma gradual e por meio de 

passos de carga, como nos ensaios experimentais, controlado automaticamente pelo 

programa em função de convergência, que utiliza o método iterativo de Newton-Raphson. 

 

5.8. Apresentação e análise dos resultados 

 

Nesse item são apresentados e analisados, para cada série, os resultados numéricos dos 

deslocamentos, relativo (Δ) e lateral (δlat), medidos pelos três LVDT’s para cada nível de 

carregamento. Assim como nos ensaios experimentais, o valor final do puncionamento 

do montante na face superior do banzo (Δ), utilizado nas análises teóricas, é dado por δ1-

δ2 e o deslocamento perpendicular à face lateral do banzo é dado por δlat.   

 

Na Figura 5.11 têm-se representado o resumo dos resultados dos deslocamentos para a 

série SN1 (2para as duas variações do parâmetro estudados 
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(a) – Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 259. 

 

 
(b) – Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 259. 

Figura 5.11 - Resultados numéricos da série SN1. 

 

Analogamente, na Figura 5.12 têm-se os resultados de deslocamentos para a série SN2 

(2para as duas variações do parâmetro  
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(a) – Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 250. 

 

 
(b) – Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 250. 

Figura 5.12 - Resultados numéricos da série SN2. 

 

No caso da terceira e última série, tem-se na Figura 5.13 os resultados de deslocamentos 

para a série SN3 (2para as duas variações do parâmetro  
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(a) – Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, para os modelos com 240. 

 

 
(b) – Curva Carga x Deslocamento Lateral, δlat, para os modelos com 240. 

Figura 5.13 - Resultados numéricos da série SN3. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20

C
ar

ga
 (

kN
)

Δ (mm)

SN3 40-0,32

SN3 40-0,42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 5 10 15 20

C
ar

ga
 (

kN
)

δlat(mm)

SN3 40-0,32

SN3 40-0,42



92 

 

Pode-se observar nas curva que o deslocamento relativo, , para as três séries modeladas, 

possuem coerência entre os resultados, apresentando a carga última maior para aqueles 

modelos com maior valor do parâmetro .  

 

Com relação ao modo de falha, pôde-se observar o modo de falha da plastificação da face 

superior do banzo, modo A, em todas as séries. A Figura 5.14 ilustra este modo de falha 

e o deslocamento relativo, , na face superior do banzo em uma escala real para um 

carregamento de compressão aplicado no montante de 24,73 kN. 

 

  

 
(a) – Deslocamento relativo, Δ, para  

 
(b) – Deslocamento relativo, Δ, para  

Figura 5.14 - Influência do parâmetro  nos deslocamentos relativos para os modelos numéricos. 

 

Nas curva apresentados anteriormente, que estão representados os resultados dos 

deslocamentos laterais, pode-se observar coerência na carga última, mesmo havendo uma 

pequena diferença nos resultados, no final das curvas, entre os modelos que possuem os 

valores de parâmetros  diferentes. Ou seja, para um mesmo nível de carregamento, 

ocorre um maior deslocamento da face lateral do banzo para os modelos com maior. 

Essa diferença pode ser observada, também, na Figura 5.15 que apresenta o deslocamento 
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na parede lateral do banzo em uma escala real para o mesmo carregamento, supracitado, 

de 24,73 kN.  

 

  

 
(a) – Deslocamento lateral, δlat, para  

 
(b) – Deslocamento lateral, δlat, para  

Figura 5.15 - Influência do parâmetro  nos deslocamentos laterais para os modelos numéricos. 

 

O fato dos resultados de deslocamentos laterais, para os dois modelos com  diferentes, 

serem bem próximos comprova a pouca influência do modo de falha B (Plastificação da 

face lateral da seção transversal do banzo na região da ligação) no modo A para o tipo de 

ligação estudada. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

 

6. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as comparações dos resultados experimentais e 

numéricos em elementos finitos e destes com as prescrições apresentadas no capitulo 2. 

As comparações com as prescrições normativas se referem à carga última das ligações 

ensaiadas e dos modelos numéricos, considerando o critério de deformação limite para o 

estado limite último. Nas comparações entre os modelos numéricos e experimentais, além 

da carga última da ligação, foi analisado o comportamento global e modos de falha da 

ligação. 

  

6.1. Comparação dos resultados experimentais com as prescrições 

 

Inicialmente, são apresentadas as curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ, apresentadas 

no capítulo 4, acrescidas dos limite de deformação para o estado limite último 

considerando as três séries de ensaios. 

 

As comparações dos resultados experimentais com as prescrições analisadas neste 

trabalho (item 2.5) são apresentadas em tabelas para as três séries, contendo: os valores 

das cargas últimas segundo as prescrições, os valores das cargas últimas experimentais e 

o modo de falha atingido. Os resultados teóricos foram automatizados em rotina de 

dimensionamento desenvolvida no programa Excel (Excel, 2013). 

 

Na Figura 6.1 está apresentadas as curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o 

limite de deformação última de 3% da largura do banzo (b0) para as três séries 

experimentais juntas. No Apêndice B têm-se essas mesmas curvas separadas por série. 
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Figura 6.1 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o limite último de deformação para 

todas as séries. 

 

A partir das curvas apresentados, obtém-se, para cada modelo ensaiado, os resultados da 

carga última relativa à deformação última (Nexp), os quais são transcritos na Tabela 6.1 

em função dos parâmetros 2(em destaque na tabela) 
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Tabela 6.1 - Resultados comparativos dos resultados experimental com as prescrições em função do 

parâmetro  

Série Modelos  
N1,Rd 

(kN) 
Nexp 

(kN) 

𝐍𝟏,𝐑𝐝

𝐍𝐞𝐱𝐩
 

Modo 

de 

falha 

SE1 

SE1 59-0,32-01 

59 

0,32 5,79 
9,35 0,62 A 

SE1 59-0,32-02 9,39 0,62 A 

SE1 59-0,42-01 
0,42 6,69 

12,42 0,54 A 

SE1 59-0,42-01 12,03 0,56 A 

SE2 

SE2 50-0,32-01 

50 

0,32 9,21 
12,58 0,73 A 

SE2 50-0,32-02 12,79 0,72 A 

SE2 50-0,42-01 
0,42 10,64 

16,35 0,65 A 

SE2 50-0,42-02 17,08 0,62 A 

SE3 

SE3 40-0,32-01 

40 

0,32 14,79 
18,83 0,79 A 

SE3 40-0,32-02 18,86 0,78 A 

SE3 40-0,42-01 
0,42 17,10 

25,14 0,68 A 

SE3 40-0,42-02 26,15 0,65 A 

 

Pelos resultados obtidos pode-se destacar que os valores das cargas últimas, 

experimentais e as obtidas pelas prescrições, não tiveram boa correlação, como previsto 

pelas prescrições para perfis com níveis de esbeltez fora dos limites estipulados. O modo 

de falha apresentado foi o modo A para todos os modelos. 

 

Para os modelos das três séries, a carga última experimental (Nexp) é maior que a obtida 

pelas prescrições (N1,Rd) para os modelos com parâmetro = 0,32. E a carga última 

experimental dos modelos com = 0,42 apresentaram uma diferença maior ainda com as 

prescrições de norma.  

 

Vale destacar que essa diferença maior, para os modelos com = 0,42, é justificada pela 

contribuição da parede lateral (flange) do banzo na distribuição do carregamento aplicado 

pelo montante, elevando a carga última da ligação. Esta contribuição não é considerada 

nas equações prescritas pelas normas para o cálculo da resistência da ligação para o modo 

A, que é a plastificação da face superior do banzo devido ao puncionamento do montante. 

 

Esta diferença, dada por N1,Rd/Nexp (destacado na tabela), pode ser melhor observada na 

Tabela 6.2, que apresenta o resultado geral para as três séries ensaiadas em função dos 

parâmetros (em destaque). 
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Tabela 6.2 - Resultados comparativos dos resultados experimental com as prescrições em função do 

parâmetro  

Série Modelos  
N1,Rd 

(kN) 
Nexp 

(kN) 

𝐍𝟏,𝐑𝐝

𝐍𝐞𝐱𝐩
 

Modo 

de 

falha 

SE1 
SE1 59-0,32-01 

59 

0,32 

5,79 
9,35 0,62 A 

SE1 59-0,32-02 9,39 0,62 A 

SE2 
SE2 50-0,32-01 

50 9,21 
12,58 0,73 A 

SE2 50-0,32-02 12,79 0,72 A 

SE3 
SE3 40-0,32-01 

40 14,79 
18,83 0,79 A 

SE3 40-0,32-02 18,86 0,78 A 

SE1 
SE1 59-0,42-01 

59 

0,42 

6,69 
12,42 0,54 A 

SE1 59-0,42-01 12,03 0,56 A 

SE2 
SE2 50-0,42-01 

50 10,64 
16,35 0,65 A 

SE2 50-0,42-02 17,08 0,62 A 

SE3 
SE3 40-0,42-01 

40 17,10 
25,14 0,68 A 

SE3 40-0,42-02 26,15 0,65 A 

 

Destaca-se também a influência do parâmetro 2, relacionado com a espessura da seção 

transversal do banzo, na carga última da ligação. Isto é, para aquele modelo com banzo 

com espessura maior das suas paredes, observa-se um aumento nas sua carga última da 

ligação, e consequentemente, uma tendência de aproximação entre Nexp e N1,Rd. 

 

6.2. Comparação dos resultados experimentais, numéricos e teóricos 

 

Nas Figuras 6.2 e 6.3 tem-se as curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ, apresentadas 

no item anterior, acrescidas das curvas da modelagem numérica (SN1) para a série SE1. 

Para as demais séries, em função da similaridade dos resultados, as curvas são 

apresentadas no Apêndice C. 
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Figura 6.2 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

modelos com 0,32 das séries experimentais e numéricas com 259 (SE1-SN1). 

 

 
Figura 6.3 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

modelos com 0,42 das séries experimentais e numéricas com 259 (SE1-SN1). 

 

Pode-se observar nessas curvas que não ocorreu correlação entre os resultados 

experimentais e os obtidos na análise numérica, sendo que o mesmo ocorre para as demais 
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séries (apresentadas no Apêndice C). Os resultados obtidos são preliminares e algumas 

inconsistências no modelo numérico podem ser avaliadas: simulação do encruamento do 

aço, na região do dobramento devido a fabricação do perfil tubular; simulação da 

influência do empenamento da seção, na carga última da ligação, devido a chapa de 

extremidade.  

 

Destaca-se que essas inconsistências são melhores avaliadas em dissertação de mestrado 

(Pereira, 2017 - Análise da influência de ligações tubulares compostas por seções esbeltas 

em sistemas treliçados planos) e em tese de doutorado em andamento (Guerra, 2017 - 

Análise de ligações com perfis metálicos tubulares de paredes esbeltas). 

 

Os valores da carga última dos modelos numéricos (Nnum) foram obtidos com os resultados 

das resistências relativas à deformação última, de forma semelhante aos dos modelos 

experimentais. 

 

Na Tabela 6.3 têm-se os resultados segundo as prescrições, experimentais e numéricos 

para avaliar a carga última e os modos de falha apresentados. 

 
Tabela 6.3 – Resultados teóricos e das séries experimentais (SE) e numéricas (SN). 

Série 
Modelos 

Experimentais 

Modelos 

Numéricos  
   

Teórico 
Série 

Experimental 
Série Numérica 

𝐍𝐞𝐱𝐩

𝐍𝐧𝐮𝐦
 

N1,Rd 

(kN) 
Nexp 

(kN) 

𝐍𝟏,𝐑𝐝

𝐍𝐞𝐱𝐩
 

Modo 

de 

falha 

Nnum 

(kN) 

𝐍𝟏,𝐑𝐝

𝐍𝐧𝐮𝐦
 

Modo 

de 

falha 

SE1 

SN1 

SE1 59-0,32-01 
SN1 59-0,32 

59 

0,32 5,79 
9,35 0,62 A 

6,49 0,89 A 
1,44 

SE1 59-0,32-02 9,39 0,62 A 1,45 

SE1 59-0,42-01 
SN1 59-0,42 0,42 6,69 

12,42 0,54 A 
7,80 0,86 A 

1,59 

SE1 59-0,42-01 12,03 0,56 A 1,54 

SE2 

SN2 

SE2 50-0,32-01 
SN2 50-0,32 

50 

0,32 9,21 
12,58 0,73 A 

9,79 0,94 A 
1,28 

SE2 50-0,32-02 12,79 0,72 A 1,31 

SE2 50-0,42-01 
SN2 50-0,42 0,42 10,64 

16,35 0,65 A 
11,82 0,90 A 

1,38 

SE2 50-0,42-02 17,08 0,62 A 1,45 

SE3 

SN3 

SE3 40-0,32-01 
SN1 40-0,32 

40 

0,32 14,79 
18,83 0,79 A 

16,14 0,92 A 
1,17 

SE3 40-0,32-02 18,86 0,78 A 1,17 

SE3 40-0,42-01 
SN1 40-0,42 0,42 17,10 

25,14 0,68 A 
19,44 0,88 A 

1,29 

SE3 40-0,42-02 26,15 0,65 A 1,35 
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Pode-se observar pela tabela que as resistências numéricas são superiores às resistências 

prescritas pelas normas consideradas neste trabalho, como apresentado pela coluna N1,Rd 

/Nnum (em destaque) para cada série. Esta razão é menor que a unidade para todos os 

modelos, resultando em uma carga última numérica a favor da segurança. 

 

Observa-se pelas tabelas que as cargas últimas das ligações dos ensaios experimentais 

foram todas maiores que as dos modelos numéricos, dado por Nexp/Nnum (em destaque), 

como apresentado anteriormente nas figuras com as curvas Carga x Deslocamento 

Relativo. E o modo de falha apresentado para todos os modelos numéricos foi o modo A, 

assim como nos modelos experimentais. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No comportamento de sistemas treliçados compostos de perfis tubulares é de fundamental 

importância o estudo de ligações. Assim, várias pesquisas têm sido realizadas para o 

estudo do comportamento e modos de falha da ligação visando o desenvolvimento de 

formulações, novas técnicas e métodos construtivos. 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo teórico baseado nas prescrições, numérico e 

experimental de ligações formadas por perfis tubulares em aço de um sistema treliçado 

plano. As ligações analisadas são do tipo "T" com seção retangular para o banzo e circular 

para o montante, sendo este submetido a carregamento axial de compressão. A ligação 

tubular “T” estudada possui níveis de esbeltez das faces componentes da seção do banzo 

não contemplados nas prescrições normativas, nacionais e internacionais, existentes para 

perfis de seção transversal tubular. 

 

A seguir tem-se as considerações com relação a análise e resultados experimentais, 

teóricos e numéricos, bem como a comparação entre estes. Ao final tem-se as proposições 

para pesquisas futuras. 

 

Foram ensaiados doze modelos divididos em 3 séries, tendo cada série espessuras 

diferentes para o banzo de valor nominal igual a 2,0 mm, 2,25 mm e 3,0 mm. Para cada 

espessura do banzo adotou-se dois diâmetros diferentes para o montante, 38 mm e 50 

mm. Com a combinação das dimensões dos elementos da ligação tem-se variação do 

parâmetro geométrico 2dte (d1/b0). Destaca-se que as dimensões dos modelos 

foram escolhidas de modo a avaliar as ligações tubulares tipo "T" com limites de esbeltez 

nas classes 3 e 4 do Eurocode 3, 2010.  

 

Nos ensaios experimentais foi observado o comportamento da ligação, modo de falha e 

deslocamentos da face superior e lateral do banzo. Os resultados indicaram boa correlação 
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entre si, sendo o modo de falha observado, na totalidade dos ensaios, o da plastificação 

da face superior do banzo na região da ligação, Modo A. 

 

Dos resultados experimentais apresentados, pode-se concluir que a técnica experimental 

utilizada na fabricação dos modelos, montagem e instrumentação dos ensaios foram 

adequadas e atenderam aos objetivos da pesquisa. 

 

Para a análise da carga última experimental e numérica, foi utilizado o critério de 

deformação limite que se mostrou mais adequado para aqueles modelos menos esbeltos 

(com o valor do parâmetro 2 maior). Para este critério foi utilizado o estado limite último, 

dado por um deslocamento relativo da face superior do banzo, , igual a 3% da largura 

deste elemento, para obtenção da carga máxima de todos os modelos.  

 

Para os modelos das três séries, as resistências experimentais (Nexp) foram maiores que a 

resistências segundo as prescrições (N1,Rd) para os modelos com parâmetro = 0,32. E a 

resistência experimental dos modelos com = 0,42 apresentaram uma diferença maior 

ainda com as prescrições de norma. Este fato também pode ser observado para os modelos 

numéricos, porém com uma diferença menor entre as resistências numéricas (Nnum) e 

segundo as prescrições (N1,Rd). 

 

Vale destacar que essa diferença maior, para os modelos com = 0,42, é justificada pela 

contribuição da parede lateral (flange) do banzo na distribuição do carregamento aplicado 

pelo montante, elevando a carga última da ligação. Esta contribuição não é considerada 

nas equações prescritas pelas normas para o cálculo da resistência da ligação para o modo 

de falha A, que é a plastificação da face superior do banzo devido ao puncionamento do 

montante. 

 

É importante destacar a influência do parâmetro 2, relacionado com a espessura da seção 

transversal do banzo, na carga última da ligação. Isto é, quanto menor o valor de 2 

observa-se um aumento na carga última e, consequentemente, uma tendência de 

aproximação entre Nexp e N1,Rd. 
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Observou-se que os perfis utilizados neste trabalho, considerando as dimensões nominais, 

são das classes 3 e 4, esbeltos, o que contraria o Eurocode 3 (2010), que limita a utilização 

somente dos perfis das classes 1 e 2, não esbeltos, para o dimensionamento deste tipo de 

ligação. Além disso, destaca-se que para os perfis da classe 4, mais esbeltos, as normas 

se mostram mais conservadoras se comparadas com os perfis da classe 3. Segundo os 

resultados obtidos nos ensaios deste trabalho, mesmo que de forma mais conservadora, 

as equações para dimensionamento da ligação “T” poderiam ser utilizadas para os perfis 

das classes 3 e 4.  

  

A modelagem numérica realizada não se mostrou eficiente quando comparada aos 

resultados experimentais e deve ser melhor avaliada em trabalhos futuros. No entanto, 

algumas considerações devem ser feitas no modelo como: a modelagem do cordão de 

solda na sua real dimensão que é importante para representar melhor distribuição de 

tensões na face superior do banzo; a variação das condições de contorno do banzo na 

modelagem numérica não introduzir diferenças relevantes nos resultados.  

 

Os modos de falha dos modelos numéricos foram os mesmos dos ensaios experimentais, 

a plastificação da face superior do banzo junto ao montante (Modo A).  

 

Desta forma, ressalta-se a importância de um estudo paramétrico mais amplo para validar 

o modelo numérico e ajustar as equações das prescrições citadas neste trabalho. 

 

7.1. Trabalhos futuros 

 

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

 

 Calibração de modelo numérico e realização de análise numérica paramétrica de 

ligações tipo “T”, e outros tipos de ligações; 

 

 Realizar avaliação numérica e experimental com carregamento axial no banzo de 

tração e compressão para avaliar a carga última da ligação; 

 

 Avaliar as ligações em sistemas treliçados reais.  
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APÊNDICE A 

 

A seguir são apresentadas as curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ, e Carga x 

Deslocamento Lateral, δlat, das séries experimentais para cada parâmetro , que não foram 

apresentadas no Capítulo 4. 

 

 Modelos da série SE1 

 Modelos com  = 0,32 

 

 
Figura A.1 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,32 e 259 (Série 

SE1). 
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Figura A.2 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para os modelos com = 0,32 e 259 (Série 

SE1). 

 

 Modelos com  = 0,42 

 

 
Figura A.3 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,42 e 259 (Série 

SE1). 
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Figura A.4 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para os modelos com = 0,42 e 259 (Série 

SE1). 
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 Modelos da série SE2 

 Modelos com  = 0,32 

 

 
Figura A.5 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,32 e 250 (Série 

SE2). 

 

 
Figura A.6 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para os modelos com = 0,32 e 250 (Série 

SE2). 
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 Modelos com  = 0,42 

 

 
Figura A.7 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,42 e 250 (Série 

SE2). 

 

 
Figura A.8 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para os modelos com = 0,42 e 250 (Série 

SE2). 
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 Modelos da série SE3 

 Modelos com  = 0,32 

 

 
Figura A.9 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,32 e 240 (Série 

SE3). 

 

 
Figura A.10 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para os modelos com = 0,32 e 240 

(Série SE3). 
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 Modelos com  = 0,42 

 

 
Figura A.11 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, para os modelos com = 0,42 e 240 

(Série SE3). 

 

 
Figura A.12 - Curva Carga x Deslocamento lateral, δlat, para o modelo com = 0,42 e 240 (Série 

SE3). 
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APÊNDICE B 

 

A seguir são apresentadas as curvas Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o limite de 

deformação última de 3%b0 por série experimental, que não foram apresentadas no item 

6.1. 

 

 Modelos da série SE1 

 

 
Figura B.1 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o limite de deformação última para os 

modelos da série SE1. 
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 Modelos da série SE2 

 

 
Figura B.2 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o limite de deformação última para os 

modelos da série SE2. 

 

 Modelos da série SE3 

 

 
Figura B.3 - Curva Carga x Deslocamento Relativo, Δ, com o limite de deformação última para os 

modelos da série SE3. 
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APÊNDICE C 

 

A seguir são apresentadas as curvas Carga x Deslocamento relativo, Δ, com o limite de 

deformação última de 3%b0 para as demais séries experimentais e numéricas, que não 

foram apresentadas no item 6.2. 

 

 Modelos da série SE2 

 

 
Figura C.1 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

protótipos com 0,32 das séries experimentais e numéricas com 250 (SE2-SN2). 
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Figura C.2 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

protótipos com 0,42 das séries experimentais e numéricas com 250 (SE2-SN2). 

 

 Modelos da série SE3 

 

 
Figura C.3 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

protótipos com 0,32 das séries experimentais e numéricas com 240 (SE3-SN3). 
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Figura C.4 - Curva Carga x Deslocamento relativo, Δ, com os limites de deformação para os 

protótipos com 0,42 das séries experimentais e numéricas com 240 (SE3-SN3). 
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