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RESUMO 

 

As diversas aplicabilidades do aço e seu grande uso tornaram este material 

economicamente e tecnicamente viável na indústria da construção civil. Dentre suas 

vantagens destaca-se a elevada resistência mecânica, a facilidade de montagem e a 

relação custo-benefício. Desta forma, neste trabalho, realizou-se um estudo sobre 

ligações tubulares do tipo “T”, muito presente em estruturas treliçadas de coberturas 

e passarelas. As ligações estudadas são formadas por uma combinação de um 

montante circular, sujeito a um carregamento de compressão, e um banzo retangular, 

carregado axialmente com esforços de tração ou compressão. Visando uma 

adequação das equações normativas de dimensionamento das ligações, realizou-se 

uma análise numérica paramétrica a partir da construção e validação de modelos 

tridimensionais desenvolvidos em um programa de elementos finitos. A partir de um 

conjunto de dados, curvas e superfícies de regressão permitiram a proposição de 

novas equações para o fator de redução de capacidade resistente das ligações devido 

à carga aplicada no banzo. Os valores da capacidade resistente obtidos 

numericamente foram comparados com os calculados por meio das equações 

analíticas recomendadas pelas atuais normas de projeto e também com as equações 

propostas. Na compressão percebeu-se uma divergência maior dos valores utilizando-

se as equações normativas do que a equação proposta, enquanto que, na tração, não 

houve diferença significativa entre os resultados encontrados pelas equações. Além 

disso, para os modelos não contemplados pelas prescrições normativas, as equações 

propostas demonstraram boa correlação e pouca dispersão. 

 

Palavras-chave: Estruturas metálicas, perfis tubulares, ligações, análise numérica, 

análise paramétrica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The several applications of steel and its diverse use have made it economically and 

technically viable in the construction industry. Among its advantages, the high 

mechanical resistance, the ease of assembly and the good cost-benefit ratio stand out. 

Thus, in this work, a study was made about T-joints of hollow steel sections, much 

present in truss structures of roofs and walkways. The joints studied were formed by a 

combination of a circular brace, subjected to axial compression, and a rectangular 

chord, axially loaded with tension or compression. Aiming to adequate the normative 

equations for the design of this type of joint, a numerical analysis was performed 

through the construction and validation of tridimensional models. Using a data set, 

curves and regression surfaces enabled the proposition of new equations for the 

reduction of the joint resistance due to loads applied to the chord. The results obtained 

numerically were compared with the values obtained from the analytical equations 

recommended by the current normative prescriptions and with the proposed equations. 

In compression, it was noticed a higher divergence from the majority of the normative 

equations results than from the proposed equation, while, in tension, there was no 

significant difference between the results found by the equations. Furthermore, for the 

models not contemplated by the normative prescriptions, the proposed equations 

showed a good correlation and a low dispersion. 

 

Keywords: Steel structures, hollow sections, joints, numerical analysis, parametric 

analysis. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

As informações sobre a primeira produção de ferro no Brasil datam do ano de 1587, 

quando padres jesuítas descobriram depósitos de magnetita no interior da capitania 

de São Vicente, atual estado de São Paulo. Por volta de 1616, houve uma paralisação 

significativa da produção, situação que só veio a mudar após o ano de 1795, quando 

houve a liberação por parte do rei de Portugal da criação de novas fundições. (Brasil, 

2019) 

Com a vinda da família real portuguesa no ano 1808 houve um significativo avanço 

da indústria ferrífera nacional, porém dificuldades como escassez de mão de obra e 

desigualdade em relação aos impostos, já que a Inglaterra era favorecida com 

diminuição nos impostos de importação, fez com que a indústria nacional em pouco 

tempo se estagnasse (Votaraço, 2019). 

A retomada ao progresso deu-se com a fundação de universidades no final do século 

XIX, que formaria engenheiros de minas, metalurgistas e geólogos. Porém, a 

importação de ferro da Europa permaneceu até o final da década de vinte, quando a 

Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 tornaram a importação de produtos inviável 

(Araújo et al., 2016). 

A partir desse contexto foi criado em 1941 a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, 

que viabilizou o desenvolvimento de uma indústria interna e nacional. Aliado a isso, 

várias medidas foram implementadas ao longo dos anos de forma a incentivar o 

crescimento das indústrias siderúrgicas e a utilização do aço no Brasil. 

Com o avanço da indústria petrolífera nacional, surgiu-se uma demanda no mercado 

brasileiro de tubos de aço sem costura. Devido a isso, foi criada em 1954 a Usina 

Integrada de Barreiro na cidade de Belo Horizonte. A demanda no setor de petróleo e 
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gás se mantém presente ainda nos tempos atuais. Já os tubos com costura, embora 

existentes na indústria há bastante tempo, ainda eram poucos utilizados no setor da 

construção metálica, estando presente em poucas obras espalhadas pelo Brasil 

(Araújo et al., 2016). 

A partir do ano 2000 a indústria de tubos impulsionou sua participação no mercado 

brasileiro, devido principalmente aos incentivos em qualificação profissional e 

pesquisas ligadas ao setor. Com a vinda da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas 

em 2016, a utilização dos tubos em obras de grande porte se consolidou. Diversos 

estádios, por exemplo, passaram a utilizar a alternativa estrutural com perfis de seção 

tubular em seus projetos.  

1.2 ESTRUTURAS TUBULARES 

Presente principalmente em sistemas de coberturas, pontes e passarelas, as 

estruturas tubulares conquistaram seu espaço na engenharia muito devido ao seu 

aspecto arrojado e desempenho na resposta às solicitações estruturais. Os 

engenheiros encontraram no seu uso diversas vantagens associadas, que 

possibilitaram garantir a evolução da engenharia e avanços estruturais. Na Figura 1.1, 

por exemplo, pode-se observar um sistema estrutural treliçado composto por tubos, 

utilizado como solução estrutural na ampliação e reforma do estádio Magalhães Pinto 

(Mineirão) em Minas Gerais. 

 

Figura 1.1: Estrutura Tubular do Estádio Mineirão (arquivo pessoal) 
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Além disso, se utilizados de forma correta, as seções tubulares de aço apresentam 

diversas vantagens em comparação com outras seções, sejam de aço ou não. Pode-

se destacar: 

• Redução de prazos nos processos construtivos; 

• Redução de peso e custos dependendo da solução estrutural adotada; 

• Possibilidade de vencer grandes vãos; 

• Desempenho eficiente às solicitações estruturais de forças axiais e de torção; 

• Possibilidade de ser utilizado com sistemas mistos. 

• Redução da área a ser protegida contra corrosão 

 
Grande parte dessas vantagens dos tubos advém de uma característica relacionada 

à sua forma geométrica. Por serem seções fechadas, tem-se uma distribuição de 

massa mais homogênea em relação ao seu centro de gravidade, o que conduz a 

propriedades geométricas próximas em qualquer direção verificada. No caso 

específico de tubos circulares, essas propriedades são exatamente iguais para 

qualquer eixo principal de inércia (Guerra, 2017).  

Dessa forma, quando se compara os tubos com outros perfis de massa equivalente, 

como o perfil H por exemplo, pode-se encontrar valores maiores de raios de giração 

da ordem de 40%. Isto confere aos tubos um ótimo desempenho quando solicitado 

por forças axiais de compressão, sendo por isso muitas vezes também utilizado como 

pilar de edificações (Figura 1.2) ou em sistemas de contraventamentos (Araújo et al., 

2016). 

 

Figura 1.2: Pilares tubulares da Escola de Medicina UFOP (UFOP, 2019) 
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1.2.1 Processos de fabricação de estruturas tubulares 

Na atual construção civil, as seções de perfis tubulares mais comumente utilizadas 

são as seções retangulares e circulares. Há dois processos principais a partir do qual 

essas peças metálicas podem ser produzidas, que são o de conformação a frio e a 

quente. No primeiro processo, realizado em temperatura ambiente, a conformação 

das peças é realizada utilizando-se solda para união entre os elementos da seção, 

sendo por isso chamados de tubos com costura, como mostra a Figura 1.3. 

 

Figura 1.3:  Tubo com costura (Estruturas Tubulares, 2019) 

Já na laminação a quente, a produção se dá a partir de um bloco maciço perfurado e 

laminado, do qual diversas peças podem ser obtidas sem a necessidade de haver 

uma solda e, portanto, são conhecidos como tubos sem costura, conforme 

demonstrado na Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Tubo em um processo de laminação a quente (Vallourec, 2013) 

Vale destacar que as seções retangulares podem ser obtidas pela conformação à frio 

das peças circulares que foram inicialmente conformadas à quente ou soldadas à 

temperatura ambiente. Esse processo é realizado por meio da conformação mecânica 

de um tubo de seção circular na forma e as dimensões finais de uma seção retangular.   
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O processo com o uso de solda, segundo Wardenier et al. (2010), atualmente é o mais 

utilizado, contudo, para tubos mais espessos, o processo sem costura também pode 

ser adotado. A diferença básica entre os dois processos, se considerarmos o elemento 

fabricado, está relacionado com as distribuições de tensões residuais. Os tubos 

conformados a quente apresentam menores valores de tensões residuais, distribuição 

mais homogênea na seção e, portanto, melhor desempenho frente às solicitações 

estruturais, o que pode levar a uma economia de material em relação aos tubos 

conformados à frio.  

Atualmente existem diversos processos de tratamento térmico que podem fazer com 

que os tubos conformados à frio tenham seus níveis de tensões residuais diminuídos 

e uniformizados. Dependendo do tratamento adotado, algumas propriedades do aço 

podem ser melhoradas, fazendo-os a apresentarem desempenho semelhante aos 

tubos conformados à quente. 

1.2.2 Estruturas treliçadas 

Como afirmado anteriormente, há uma gama enorme de situações nas quais os tubos 

de aço podem ser utilizados. Sua escolha como solução estrutural pode variar de um 

aspecto puramente estético e/ou econômico. Quando em um projeto arquitetônico há 

a exigência de se vencer grandes distâncias, as estruturas tubulares acabam se 

sobressaindo como alternativa estrutural. Sistemas treliçados, nestas situações, são 

os que geralmente levam a soluções mais eficientes (Mendes, 2008). 

As treliças são sistemas estruturais compostos por barras retilíneas formando 

unidades triangulares. No encontro desses elementos há os nós, responsáveis pela 

ligação entre as barras. Além disso, são caracterizadas pela predominância de 

esforços axiais, já que essas ligações são, geralmente, consideradas rotuladas. 

Essas treliças podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as 

espaciais/tridimensionais e as planas/bidimensionais. As treliças espaciais são 

constituídas basicamente por elementos ligados entre si por meio de dispositivos 

específicos para esse tipo de ligação, formando conjuntos de tetraedros ou pirâmides, 

(Figura 1.5). São sistemas que apresentam maior estabilidade lateral em relação às 

treliças planas, sendo assim, estão menos sujeitas à ocorrência de flambagem lateral 
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ou à necessidade do uso elementos para a garantia de sua estabilidade. (Mayor, 

2010). 

 

Figura 1.5: Treliça espacial de cobertura (Amon, 2019). 

As treliças planas, por sua vez, são estruturas lineares, em que todos os seus 

membros se encontram no mesmo plano e são dispostos de modo a formar, na maior 

parte dos casos, painéis triangulares. Além disso, são sistemas leves. Exemplo de 

aplicação desse sistema pode ser observado na Figura 1.6, que representa uma 

treliça de passarela utilizando perfis tubulares. 

 

Figura 1.6: Passarela em estrutura tubular (Estruturas Tubulares, 2019) 

Os principais elementos que compõe uma treliça planam são os(as) (Figura 1.7): 

• Banzos: Conjunto de barras que limitam superiormente ou inferiormente a 

treliça; 

• Montantes: Barras verticais da treliça; 

• Diagonais: Barras inclinadas da treliça; 

• Nós (Ligações): Ponto de encontro e junção das extremidades dos 

montantes ou diagonais; 
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Figura 1.7: Elementos de uma treliça plana  

Diversas configurações de ligações do banzo com os montantes ou diagonais podem 

ser realizadas, levando à formação de diferentes tipologias de treliças. Devido a isso, 

a distribuição de carregamentos nos elementos que compõem o sistema também 

pode-se dar de diferentes maneiras, o que faz cada sistema apresente suas 

singularidades, bem como suas vantagens e desvantagens. A Figura 1.8 ilustra 

algumas das tipologias usuais de treliças planas utilizando perfis tubulares.  

  

a) Viga Vierendeel b) Treliça Pratt 

  

c) Treliça Warren d) Treliça Warren com montante 

Figura 1.8: Tipos usuais de treliça planas (Pereira, 2018). 
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1.2.3 Seções transversais 

As seções transversais de perfis tubulares possuem, usualmente, formato circular, 

retangular ou quadrado. O uso de seções circulares, juntamente ou não com seções 

retangulares, permite formar basicamente três combinações usuais entre os banzo e 

os (as) montantes/diagonais, exemplificadas na Figura 1.9. As seções com o banzo 

em seção retangular geralmente são as que levam aos menores custos de fabricação 

e facilidade de montagem, já que é necessário a realização de apenas de um corte 

reto na seção do montante/diagonal para a união e solda entre os elementos.  

   

a) Montante e banzo circulares b) Montante circular e banzo 
retangular 

c) Montante e banzo 
retangulares 

Figura 1.9: Possibilidades de geometria das seções transversais de uma 
 ligação “T” (Pereira, 2018). 

Dependendo da treliça, diferentes tipologias de ligações são possíveis de serem 

executadas. “T”, “X”, “Y”, “N”, “K” e “KT” são as nomenclaturas usualmente dadas a 

essas ligações, porém, apesar dessa designação estar relacionada à sua forma 

geométrica, a classificação é baseada no tipo de carregamento atuante. 

Uma ligação “T”, por exemplo, é classificada dessa forma quando a componente 

perpendicular ao banzo de uma força aplicada no montante é equilibrada no banzo 

por forças cisalhantes e de flexão. 

Na Figura 1.10 são apresentados algumas das diferentes tipologias de ligações 

existentes. 

    

a) T b) K c) KT d) N 

Figura 1.10: Tipos de ligações em perfis tubulares. 
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1.3 OBJETIVOS 

As ligações entre perfis tubulares são consideradas como pontos de atenção e 

vulnerabilidade em um projeto de estrutura metálica. Portanto, com o objetivo de 

expandir os estudos envolvendo treliças, este trabalho tem como foco a análise 

computacional, em elementos finitos, de ligações soldadas do tipo “T” compostas por 

perfis tubulares sujeitas ao modo de falha da plastificação da face superior do banzo 

devido aos carregamentos axiais no banzo e montante. Com esse estudo, é possível 

a realização de análises de regressão das curvas de capacidade resistente da ligação 

com o objetivo de se encontrar equações mais adequadas e otimizadas para o seu 

dimensionamento.  

1.4 JUSTIFICATIVA 

Em 2013, visando uma melhor adequação normativa para o uso de perfis tubulares 

para a realidade da construção civil brasileira, foi publicada a norma NBR 16239: 

Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações 

com perfis tubulares (2013) voltada exclusivamente para o dimensionamento de 

estruturas compostas por perfis de seção tubular. Porém, as formulações presentes 

nesta norma de dimensionamento, assim como de outras existentes atualmente, são 

obtidas por meio de equações teóricas e por formulações semiempíricas. Devido a 

isso, os estudos numéricos e experimentais de perfis compostos de seções tubulares 

são de grande relevância para o desenvolvimento de equações que visem, além da 

otimização e economia, uma segurança para os projetistas sobre a real capacidade 

resistente da estrutura e de seu comportamento.  

Aliado a isso, tem-se o fato das equações de dimensionamento para perfis compostos 

por banzo retangular e montante circular serem adaptações das formulações 

desenvolvidas para tubos retangulares. Isto pode levar a dimensionamentos que, 

muitas vezes, não correspondem com a realidade, necessitando assim de estudos 

mais aprofundados para a adequação dessas equações nas normas de 

dimensionamento. 

As diversas variedades de carregamentos em que uma estrutura treliçada pode estar 

submetida pode levar a combinações de carregamento que envolvam tração ou 

compressão na região das ligações. Esses carregamentos podem alterar de forma 
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significativa a capacidade resistente dessas ligações. Por haver poucos estudos na 

área, as formulações atualmente existentes nas normas de dimensionamento, que 

levam em consideração esses efeitos, podem não ser adequadas a essas situações, 

principalmente quando envolvem carregamentos próximo ao limite de escoamento do 

material do banzo. 

Assim, devido a uma escassez de pesquisas envolvendo ligações entre tubos 

circulares e retangulares, neste trabalho as estruturas serão compostas por banzos 

em perfis de seção tubular retangular sujeitos aos carregamentos de compressão ou 

tração e montantes de seção circular solicitados à compressão. Desta forma, este 

estudo visa dar sequência a uma diversidade trabalhos relacionados a ligações 

tubulares desenvolvidos no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” 

(DECIV/EM/UFOP).  

1.5 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi verificado o estado da arte do 

tema em questão, realizando um estudo e uma revisão bibliográfica das pesquisas 

mais recentes ligadas à área de ligações tubulares. Além disso, pelo fato deste 

trabalho utilizar resultados experimentais realizados por Nunes (2017) em tese de 

doutorado intitulada “Análise teórica-experimental de ligações com perfis metálicos 

tubulares (retangulares e circulares) considerando o efeito do carregamento do 

banzo”, realizou-se um estudo aprofundado do programa experimental visando a 

modelagem e validação do modelo numérico desenvolvido.  

A elaboração do modelo em elementos finitos deste trabalho tem suporte em uma 

série de estudos e contribuições fornecidas por Nunes (2012) e Nunes (2017), que 

desenvolveram modelos em elementos de casca, realizando variações e analisando 

a influência de diversos fatores geométricos e físicos no comportamento da ligação. 

Seguiu-se uma metodologia construtiva semelhante, porém realizando-se adaptações 

na modelagem para a utilização do elemento finito sólido. 

Para a realização da análise em elementos finitos utilizou-se o programa ANSYS Inc. 

(2011), versão 12.1. O desenvolvimento do modelo computacional deu-se a partir da 

linguagem APDL (Ansys Parametric Design Language) disponível no programa e que 

permite uma maior liberdade, adaptação e dinamismo na elaboração do modelo.  
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Com uma interação com o software de processamento de cálculos e programação, 

MATLAB (2016), desenvolveu-se algoritmos de forma a automatizar tanto a 

modelagem quanto a extração de resultados fornecida após a solução e análise via o 

programa de elementos finitos ANSYS Inc. (2011).  

Assim, foi viabilizada a realização de um estudo paramétrico extenso da ligação, em 

que várias combinações de seções geométricas com carregamentos de tração ou 

compressão no banzo foram estudadas. A partir dos resultados obtidos, novos 

algoritmos foram desenvolvidos para permitir a manipulação desses dados. Curvas 

de regressão de resistência foram construídas e analisadas de forma a se obter novas 

equações para o dimensionamento das ligações soldadas do tipo “T”. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 REFERECIAL TEÓRICO 

De modo a se compreender o comportamento da ligação, neste capítulo é realizado 

uma revisão bibliográfica acerca do tema e também foram descritos os conceitos 

relacionados às ligações tubulares de aço, tendo como foco a ligação do tipo “T”, 

objeto de estudo deste trabalho.  

Além disso, apresentam-se as definições dos parâmetros geométricos, os possíveis 

modos de falha que podem ocorrer em ligações tubulares, a origem das equações de 

dimensionamento e as representações nas formulações de normas.  

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Atualmente pode-se encontrar muitas pesquisas envolvendo ligações tubulares; 

porém, à medida em que se delimitam aspectos como a geometria e tipo de ligação 

esses estudos se tornam cada vez mais escassos. Desta forma, foram elencados, nos 

itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, os estudos, pesquisas e normas que contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

2.1.1 Referências bibliográficas normativas 

Apesar do uso de seções tubulares de aço datar do século XIX, os primeiros estudos 

envolvendo critérios de dimensionamento para estruturas tubulares circulares tiverem 

início com trabalhos desenvolvidos na década de 50. Desta forma, diversos 

pesquisadores dos Estados Unidos, Japão e Europa deram prosseguimento às 

pesquisas e começaram também a desenvolver estudos envolvendo ligações com 

seções retangulares por volta da década de 60 (Wardenier et al., 2010) 

Os estudos envolvendo sistemas tubulares eram financiados pelo Comité International 

pour le Développement et l’Etude de la Construction Tubulaire (CIDECT) e serviram 

de base para o desenvolvimento e atualização de algumas normas internacionais 

como a europeia EN 1993-1-8 (2005) e a ISO 14346 (2013), que também tratam do 
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dimensionamento das estruturas tubulares. O CIDECT conta atualmente com nove 

volumes envolvendo critérios, sugestões e guias para o projeto e dimensionamento 

deste tipo de estrutura.  

A NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios (2008) é a norma brasileira que fornece os requisitos básicos baseados 

no método dos estados-limites para o dimensionamento de estruturas de aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto. Trata-se de uma norma que tem como suas 

principais referências as normas europeia, estadunidense e canadense. Contudo, por 

ser uma norma de abrangência ampla, ela não contempla de forma eficiente algumas 

particularidades do comportamento e dimensionamento das estruturas que utilizam 

perfis tubulares 

Visando uma melhor adequação da utilização dos tubos à realidade da construção 

civil brasileira, foi publicada a norma NBR 16239 (2013) que, de forma complementar 

à NBR 8800 (2008), dispõe os critérios para o dimensionamento de estruturas de aço 

e de estruturas mistas de aço e concreto com perfis tubulares. É uma norma que 

surgiu com base no EN 1993-1-8 (2005) e em estudos desenvolvidos pelo CIDECT,  

dispondo de procedimentos específicos de maior eficiência e segurança para o 

dimensionamento de estruturas tubulares. 

2.1.2 Deslocamento limite para ligações tubulares 

Enquanto o estudo de sistemas tubulares avançava ao longo dos anos, surgiu-se uma 

necessidade de se estabelecer um método para a obtenção da capacidade resistente 

das ligações em análises experimentais e numéricas que utilizam esse tipo de sistema 

estrutural. Desta forma, alguns pesquisadores propuseram critérios para a 

determinação de limites de deslocamento para os estados limites último e de serviço 

das ligações baseadas no modo de falha apresentado. Consequentemente, a 

capacidade resistente da ligação podia então ser determinada. 

Porém, os critérios existentes eram válidos para determinados casos de ligações e 

condições geométricas. Devido a isso, um método mais geral, baseado no 

deslocamento local do banzo, foi o proposto por Lu et al. (1994). Este trabalho 

consistiu na realização de um estudo numérico e experimental para diversos tipos de 

ligações de uma treliça com banzos compostos tanto por perfis retangulares como 
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circulares. Foi então redefinida a formulação para o critério do deslocamento limite 

para ligações que utilizam perfis tubulRevisão ares em que o modo de falha dominante 

é a plastificação da face do banzo. 

Zhao (2000), por sua vez, estudou as ligações do tipo “T” com foco no deslocamento 

limite e a carga última para a plastificação da face do banzo e demonstrou que as 

recomendações para a utilização do estado limite sugerido por Lu et al. (1994), em 

que considerava um deslocamento limite de 3% da largura da face do banzo, eram 

perfeitamente adequadas para perfis conformados a frio que apresentavam relação 

entre largura ou diâmetro do montante e largura do banzo situado entre 0,60 e 0,80 e 

relação entre a largura do banzo e o dobro de sua espessura menor que do que 15. 

Zhao et al. (2010) realizaram uma revisão e descreveram os procedimentos para 

verificação da capacidade resistente de ligações de perfis tubulares, sugerindo a 

utilização do critério de deslocamento último proposto por Lu et al. (1994) 

considerando um deslocamento limite de 3% da largura da face do banzo. 

Desta forma, a capacidade resistente de uma ligação, que não possua uma carga 

máxima bem definida, pode ser obtida pelo deslocamento Δ de 3% da face superior 

do banzo (b0), caso contrário, é adotado o pico de carga, desde que ele ocorra antes 

do deslocamento de 3% mencionada anteriormente. Um gráfico esquemático é 

exposto na Figura 2.1. 

  

a) Amassamento localizado de uma 
ligação do tipo “T” 

b) Gráfico de carga por deslocamento 
típico de uma ligação do tipo “T” 

Figura 2.1: Exemplificação do critério da deformação limite. 
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2.1.3 Ligações 

Vegte et al. (2004) publicaram um estudo avaliando a influência de carregamentos no 

banzo e das condições de apoio/contorno para ligações circulares do tipo “K”, variando 

parâmetros geométricos como esbeltez, diâmetro e inclinações das diagonais. Foi 

verificado que, para ligações do tipo “K” carregadas axialmente no banzo, a 

capacidade resistente aumenta ou diminui em comparação com a capacidade 

resistente máxima das ligações correspondentes, sem carga no banzo, dependendo 

do valor da esbelez, diâmetro das diagonais, da quantidade carga aplicada e das 

condições de contorno. 

Vegte et al. (2006) avaliaram a resistência última de ligações do tipo “T” composta de 

perfis circulares variando parâmetros geométricos como esbeltez, diâmetro do 

montante e comprimento do banzo. Foram analisados a influência dos efeitos do 

carregamento axial de compressão no banzo por meio de uma análise em elementos 

finitos. Foram realizadas análises com e sem a aplicação de momentos 

compensatórios na extremidade do banzo para a retirada dos efeitos de flexão. Foi 

observado que, para valores de banzo maiores que 10 vezes o diâmetro, quando se 

tem a compensação do momento, as condições de contorno não exerciam grandes 

influências na resistência da ligação 

Wardenier et al. (2007) reanalizaram numericamente diversos resultados de ligações 

do tipo “K”, “X” e “T” de perfis retangulares obtidas a partir do CIDECT e de Yu (1997). 

O objetivo era obter uma função para a consideração do efeito de carga aplicado no 

banzo dessas ligações e que, além disso, fosse consistente com as equações 

existentes para as ligações circulares. Porém, uma única equação com boas 

correlações para os três tipos de ligações não foi possível. Devido a isso, diferentes 

funções foram propostas. 

Mendes (2008) em seu estudo envolvendo ligações do tipo “T”, “K” e “KT” realizou 

análises experimentais e numéricas visando obter dados sobre o modo de falha, carga 

última e comportamento dessas ligações. De forma complementar, avaliou os efeitos 

das tensões residuais nos perfis dos elementos que compõem a ligação. A 

comparação com prescrições normativas demonstrou boas correlações das ligações 

do tipo “T” com a norma europeia EN 1993-1-8 (2005), porém, o mesmo não ocorreu 

para as do tipo “K” e “KT”. 
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Mayor (2010) realizou um estudo com ligações tubulares do tipo “K” e “KT” soldadas 

com “gap” (afastamento) entre as diagonais e/ou montantes. O perfil retangular foi 

usado para o banzo e o circular para os(as) montantes/diagonais. Foram realizados 

ensaios experimentais com o objetivo de se obter a carga última, comportamento e 

modo de falha das ligações. Foram construídos modelos numéricos utilizando 

elementos de casca validados com os modelos experimentais. A comparação dos 

resultados numéricos e experimentais da ligação do tipo “K” com a norma europeia, 

EN 1993-1-8 (2005), foi satisfatória. Além disso, a partir da ligação “KT”, percebeu-se 

que as prescrições normativas não consideravam níveis altos de punção no banzo 

oriundos da carga no montante. 

Vegte et al. (2010) realizaram um estudo numérico envolvendo ligações do tipo “X” 

em perfil circular analisando a influência de parâmetros geométricos relacionados à 

seção e ao comprimento do banzo. Além disso, fez considerações a respeito do 

comprimento do banzo e das condições de apoio/contorno para esse tipo de ligação 

e para as ligações do tipo “T”, demonstrando que a partir de certo comprimento, os 

efeitos desses parâmetros não causavam interferência nos resultados da capacidade 

resistente da ligação. 

Nunes (2012) realizou um estudo paramétrico de ligações do tipo “T”, “K” e “KT” com 

modelos numéricos validados com ensaios experimentais. Foram avaliados a 

influência de parâmetros geométricos como espessura do banzo, diâmetro do 

montante e carregamento no banzo. Os resultados da capacidade resistente da 

ligação obtidos a partir do critério da deformação limite foram comparados com as 

prescrições do CIDECT e com o projeto de norma brasileira de tubos; esses 

resultados, em geral, apresentaram boas correlações. De forma complementar, foram 

também avaliados a influência das condições de contorno e do refinamento da malha. 

Nizer (2014) estudou ligações soldadas do tipo “T” compostas de perfis retangulares 

para o banzo e quadrado para o montante. Ensaios experimentais, com e sem 

carregamento no banzo, foram realizados juntamente com uma análise numérica. Os 

resultados, tanto experimentais como numéricos, foram comparados com as 

prescrições normativas e concluiu-se que os perfis submetidos a grandes solicitações 

de compressão no banzo estavam em desfavor à segurança. Uma equação 
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posteriormente foi proposta por Nizer et al. (2016) para os casos em que há 

compressão no banzo até o limite de 50% da carga de escoamento do aço.  

Mendes (2015) realizou ensaios experimentais envolvendo ligações do tipo “T” com 

banzo retangular e montante quadrado. Solicitações de compressão e tração foram 

aplicadas no banzo. Os resultados, comparados com prescrições normativas, 

mostraram que as equações analíticas das normas se mostravam compatíveis ou 

conservadores até o limite de aproximadamente 70% de compressão da carga de 

escoamento do aço do banzo. 

Guerra (2017) realizou um estudo com ligações do tipo “T” com limites de esbeltez 

não previsto pelas normas de dimensionamento e sem a presença de carregamento 

no banzo. A seção utilizada para o banzo foi a retangular e, para o montante, a circular. 

Foram analisados modos de falha, comportamento e capacidade resistente da 

ligação. Os resultados teóricos obtidos pelo EN 1993-1-8 (2005) se mostraram mais 

conservadores para os perfis considerados mais esbeltos. 

Nunes (2017) realizou ensaios experimentais e numéricos com a ligação do tipo “T” 

para avaliar a influência da esbeltez, diâmetro do montante e carregamento no banzo. 

Os resultados foram comparados com as prescrições normativas da NBR 16239 

(2013) e ISO 14346 (2013) e obteve-se boa correlação quando não se aplicava carga 

no banzo. Um aumento na capacidade resistente da ligação foi observado quando o 

banzo era submetido a carregamentos de tração e o contrário ocorria quando a 

solicitação era de compressão. 

Pereira (2018) em seu trabalho realizou estudos experimentais e numérico 

paramétrico de ligações tubulares soldadas do tipo “T” compostas de perfis esbeltos. 

Além da avaliação da influência da espessura do cordão de solda na resistência da 

ligação, foi avaliado a capacidade resistente da ligação, sendo que esta apresentou 

maiores dispersões com os resultados fornecidos pelas prescrições normativas 

quando mais esbelto era o perfil. Para a realização da análise numérica, um modelo 

utilizando elemento sólido foi implementado e apresentou boa correlação e 

confiabilidade quando comparado com resultados experimentais. 

Garifullin et al. (2018a), por meio de resultados experimentais de ligações tubulares 

retangulares do tipo “T” de diversos autores, demostraram que o uso do método 

numérico de elementos finitos pode representar de forma confiável o comportamento 
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dessas ligações. Desta forma, realizaram a modelagem computacional de ligações 

analisando a capacidade resistente em relação à rigidez de rotação, esforço axial (no 

montante e banzo) e momento no montante. Os resultados foram comparados com 

dados experimentais e demonstraram boas correlações. Também foi realizado um 

estudo envolvendo a quantidade de elementos finitos ao logo da espessura do banzo 

e do montante e qual seria o tipo de elemento sólido mais adequado para as 

simulações, levando com conta tempo de processamento e precisão dos resultados. 

Garifullin et al. (2018b) analisou a influência das tensões residuais na capacidade 

resistente das ligações do tipo “T” devido ao processo de soldagem. Foi observado 

que essa tensão residual tem aspectos positivos na capacidade resistente da ligação, 

demonstrando que, a favor da segurança, essas tensões podem ser ignoradas na 

análise e elementos finitos. Em outro trabalho, Garifullin et al. (2018c) realizam uma 

análise levando em conta as imperfeições geométricas iniciais presentes nesse tipo 

de ligação. Foi observado que essas imperfeições reduzem a resistência e rigidez da 

ligação, contudo essa redução é relativamente pequena, podendo, com segurança, 

serem ignoradas nas análises. 

Lima et al. (2018) apresentam um estudo experimental e numérico envolvendo 

ligações do tipo “T” de perfil retangular para o banzo e quadrado para o montante. 

Essas ligações apresentavam placas de reforço na região de encontro do montante 

com o banzo que permitem um ganho de capacidade resistente para a ligação. 

Condições de apoio foram estudadas, sendo analisados a condição biapoiada, com 

dois apoios pontuais ao longo do banzo, e a condição totalmente apoiada, em que o 

deslocamento vertical do banzo era impedido em todo o seu comprimento, eliminando, 

desta forma, os efeitos de flexão global da ligação. Na região de deformação limite de 

3% da largura do banzo, a diferença entre as duas condições foi pequena. 

Gomes et al. (2019) realizaram um estudo numérico e experimental com ligações 

tubulares retangulares para o banzo e montante, ambos apresentando mesma 

largura. Foram analisadas as condições com e sem a presença de reforços na parede 

lateral do banzo na região da ligação. Comparou-se as capacidades resistentes com 

equações normativas e analíticas presentes na bibliografia e encontrou-se resultados 

conservadores para a condição sem reforço lateral, principalmente para modelos 
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esbeltos. Novas equações de dimensionamento foram propostas. Além disso, uma 

correção de umas dessas equações é apresentada em Gomes et al. (2020). 

2.2 NOMENCLATURAS E PARÂMETROS 

Para orientação entre os parâmetros geométricos dos elementos da ligação, foi 

adotado para as dimensões dos elementos das seções transversais, a nomenclatura 

utilizada por grande parte das normas de projeto de tubos, conforme esquematizado 

na Figura 2.2. Ressalta-se que, quando há a presença do índice subscrito “0”, faz-se 

uma referência às dimensões do banzo e o índice “1” ao montante, sendo o mesmo 

critério válido para as propriedades de materiais associados a esses elementos. 

 

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

b0 - largura do tubo retangular do banzo; 

h0 - altura do tubo retangular do banzo; 

t0 - espessura da parede do tubo do banzo; 

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

tw - perna do filete de solda; 

Figura 2.2: Parâmetros geométricos da ligação do tipo “T” 

Dois parâmetros importantes que relacionam as dimensões das seções transversais 

dos elementos da ligação são os parâmetros β (Equação [2.1]) e 2γ (Equação [2.2]), 

sendo que o primeiro relaciona proporções entre os elementos da ligação e o segundo 

a esbeltez do banzo. Esses parâmetros servirão de base para a identificação dos 

modelos numéricos que serão apresentados em capítulos posteriores. 
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• Razão entre diâmetro do montante e a largura do banzo: 

  = 1

0

d

b
 [2.1] 

• Razão entre a largura do banzo e sua espessura: 

  = 0

0

b
2

t
 [2.2] 

2.3 MODOS DE FALHA 

As ligações soldadas do tipo “T” compostas por perfis tubulares podem apresentar 

diferentes modos de falha. Cada modo apresenta características específicas em que, 

sua ocorrência ou dominância, depende de fatores como parâmetros geométricos.  

Nas normas de dimensionamento de estruturas tubulares, geralmente estão previstos 

modos de falha associados ao carregamento de esforço axial de compressão ou 

tração no montante e também de momento fletor nesse mesmo elemento. Como o 

foco deste trabalho é a análise das ligações do tipo “T”, quando estão submetidas a 

esforços de compressão no montante, serão descritos a seguir, portanto, somente os 

modos de falha referentes à solicitação axial. Destaca-se que a NBR 16239 (2013) 

adota uma nomenclatura para cada um dos modos, diferentemente da ISO 14346 

(2013), que apresenta somente a descrição relativa a cada um dos modos. Além disso, 

nesta norma, o modo de falha F é dividido em outros dois: flambagem local do banzo 

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

Para melhor entendimento, na Tabela 2.1 são apresentados de forma ilustrativa cada 

um dos modos. 
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Tabela 2.1: Modos de falha em ligações soldadas de banzo em perfis retangulares e 
montantes/diagonais por perfis circulares ou retangulares (NBR 16239, 2013). 

Modos Força axial Ilustração (Requena e Santos, 2007) 

Plastificação da face ou de 

toda a seção transversal do 

banzo, junto a diagonais ou 

montantes (Modo A). 

 
  

Plastificação da face lateral da 

seção transversal do banzo 

junto a diagonais ou 

montantes sob compressão 

(Modo B). 

   

Plastificação ou instabilidade 

por cisalhamento do banzo, 

junto a diagonais ou 

montantes (Modo C). 

  
 

Ruptura por punção da parede 

do banzo na área de contato 

com diagonais ou montantes 

(Modo D). 

 
 

 

Ruptura ou plastificação na 

região da solda ou flambagem 

localizada de diagonais ou 

montante devido distribuição 

não uniforme de tensão (Modo 

E). 
 

 

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 (Modo F). 
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A predominância de um determinado modo de falha, como afirmado anteriormente, 

geralmente depende das condições geométricas das seções dos elementos que 

compõem a ligação. Na Tabela 2.2 é apresentado os limites de validade das 

formulações em relação aos modos de falha da ligação do tipo “T” de acordo com o 

parâmetro β. 

Tabela 2.2: Modos de falha de acordo com o parâmetro β em ligações do tipo “T” 

Modo de falha 1

0

d

b
 =  

Plastificação da face ou de toda a seção transversal do 
banzo, junto a diagonais ou montantes. 

  0,85  

Plastificação da face lateral da seção transversal do 
banzo junto a diagonais ou montantes sob compressão.  =1,0  

Ruptura por punção da parede do banzo na área de 
contato com diagonais ou montantes. ( )


  − 10,85 1  

Ruptura ou plastificação na região da solda ou 
flambagem localizada de diagonais ou montante devido 
distribuição não uniforme de tensão. 

  0,85  

2.4 MODELO DE PLASTIFICAÇÃO DA FACE SUPERIOR DO BANZO 

A avaliação da capacidade resistente das ligações geralmente é realizada por 

modelos analíticos. Porém, muitas vezes, desenvolver um modelo para descrever a 

influência dos parâmetros na resistência de uma ligação é complexo e trabalhoso. 

Devido a isso, alguns tipos de ligações e modos de falhas podem requerer a 

combinação com formulações semiempíricas. 

No caso da ligação do tipo “T”, na ocorrência da plastificação da face ou de toda a 

seção transversal do banzo, junto a diagonais ou montantes, a avaliação da 

capacidade resistente pode ser feita por uma formulação obtida de forma analítica, 

desenvolvida a partir de um modelo de linhas de ruptura/escoamento, também 

conhecido como método das charneiras plásticas.  

O modelo de charneiras plásticas foi incialmente proposto na década de quarenta por 

um pesquisador dinamarquês para o estudo de placas e é utilizado para descrever o 

modo de falha em ligações tubulares de seção retangular. Este modelo fornece bons 

resultados relativos à plastificação do banzo para ligações que apresentem valores 

medianos de β. Para valores baixos β, o modelo fornece resistências muito altas, 
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incondizente com a realidade. Da mesma forma, para valores altos de β, fornece 

resistências infinitas, sendo inviável sua utilização em alguns modos de falha, como o 

modo de plastificação da face lateral da seção transversal do banzo junto a diagonais 

ou montantes sob compressão (Wardenier et al., 2010). 

O método é baseado no Teorema Cinemático (limite superior), desta forma o valor da 

carga de colapso é limitado superiormente, ou seja, com o valor de carga encontrado, 

a falha no elemento já se verificou. Devido a isso, várias proposições de padrões de 

charneiras devem ser examinadas, de modo a se encontrar o menor valor de 

capacidade (Delgado, 2009). Porém, nas ligações do tipo “T”, segundo Wardenier et 

al. (2010), as diferenças encontradas nos resultados testando-se padrões de linhas 

mais simples e complexos são desprezíveis. Dois destes padrões são demonstrados 

na Figura 2.3. O modelo 1, por ser mais simples, geralmente é o mais adotado 

atualmente para as ligações do tipo “T”, “X” e “Y”. 

  

a) Modelo 1 b) Modelo 2 

Figura 2.3: Padrões de charneiras plásticas para ligação do tipo “T” retangulares carregadas 
axialmente no montante (Wardenier et al., 2010) - Adaptada. 

Para que seja possível encontrar a capacidade resistente de uma ligação retangular 

utilizando-se o método de cálculo mencionado, é realizada uma igualdade entre o 

trabalho externo, We, realizado por uma força aplicada no montante, (N1senθ1), 

provocando um deslocamento, δ, e a energia interna, Wi, dissipada pela rotação, Φi, 

do sistema de charneiras de comprimento, li, presente no banzo (Figura 2.4). 

e iW W  [2.3] 

1 1 i i p
N sen m  [2.4] 

Sendo mp o momento plástico unitário (por unidade de comprimento) 

2

p 0 y0

1
m t f

4
 

[2.5] 
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Realizando-se o somatório da energia dissipada pelas charneiras indicadas na Figura 

2.3 (a), pode-se chegar ao seguinte resultado: 

p

i

1

8m 1-
W tg

1- tg sen
 [2.6] 

Em que  = 1

0

b

b
 e  = 1

0

h

b
 (seção retangular) 

 
 

  

Figura 2.4: Ilustração dos parâmetros para o cálculo analítico da capacidade resistente pelo método 
das charneiras plásticas (Wardenier et al., 2010) 

 É então realizada a minimização da Equação [2.4]: 

1dN
0

d
 

[2.7] 

Obtendo-se, dessa forma, a Equação [2.8]. 

tg 1-  [2.8] 

Considerando a aproximação (b0-2t0) ≈ b0 chega-se à Equação [2.9] para o cálculo da 

capacidade resistente de uma ligação do tipo “T” formada por banzo e montante 

retangulares. 
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2

y0 0

1

1 1

f t 2
N 4 1-

1- sen sen
 [2.9] 

Algumas considerações devem ser observadas em relação ao método e à equação 

de resistência encontrada. Primeiramente, vale destacar que o tamanho da solda não 

é levado em consideração nos cálculos, que pode provocar efeitos favoráveis à 

resistência da ligação. Algumas simplificações foram incorporadas, como a 

mencionada acima para a largura do banzo, em que sua espessura é ignorada. Além 

disso, a equação foi obtida considerando-se banzo e montante de seções 

retangulares. Para a consideração do caso de montante circular, é realizado uma 

adaptação na fórmula, substituindo as dimensões b1 e h1 pelo diâmetro d1 e 

multiplicando-se por um fator de forma no valor de π/4.  

Outra consideração que deve ser feita é a inclusão de uma função de redução da 

capacidade resistente (Qf) com o intuito de se considerar os efeitos das tensões 

provocadas por um carregamento no banzo na capacidade resistente da ligação. 

Desta forma, considerando um montante circular e um θ1 igual a 90 graus, ou seja, 

ligação do tipo “T”, chega-se à Equação [2.10]: 

2

1 f y0 0

4 1- 2
N Q f t

1- 4
 [2.10] 

Algumas normas preferem, por simplificação, agrupar todos os parâmetros que 

incluam o fator β, portanto associado à geometria, em uma função representada por 

Qu (Equação [2.11] e Equação [2.12]). 

2

1 f u y0 0N Q Q f t
4

 [2.11] 

u

4 1- 2
Q

1-
 [2.12] 

2.5 FORÇA AXIAL RESISTENTE DE CÁLCULO NORMATIVA 

Na Tabela 2.3 são apresentadas as equações previstas pelas normas para a 

verificação da força axial resistente de cálculo da ligação para o modo de falha de 

plastificação da face superior do banzo junto aos montantes. Destaca-se que as 
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equações são praticamente as mesmas, diferenciando apenas no valor e 

nomenclatura do fator de redução (Qf e Kn) e que a ISO 14346 (2013) agrupa os termos 

referentes aos parâmetros geométricos no fator Qu. A NBR 16239 (2013) adota um 

fator de ponderação de resistência de γa1 = 1,10. 

Tabela 2.3: Força axial resistente de cálculo para o modo de falha da plastificação da face superior 
da seção transversal do banzo, junto aos montantes, para ligações “T” com banzo retangular e 

montante circular 

NBR 16239 (2013) ISO 14346 (2013) 

2

n y0 0

1,Rd
a1

k f t
2,2 4,4 1

1- 4
N  

2

1,Rd u f y0 0N Q Q f t
4

 

u

2 4
Q

(1 ) 1
 

N1,Rd – Força axial resistente de cálculo da ligação; 

Kn e Qf – Funções de carga no banzo; 

γa1 – Fator de ponderação da resistência; 

β – Relação entre o diâmetro do montante e a largura do banzo; 

fy0 – Tensão de escoamento do aço do banzo; 

t0 – Espessura do banzo; 

2.6 FUNÇÃO DE CARGA NO BANZO 

A função de carga no banzo, Qf, (representada por kn na norma brasileira), é obtida 

por meios experimentais ou computacionais. É um fator bastante importante, pois 

considera os efeitos na capacidade resistente da ligação provocados por um 

carregamento axial no banzo. No caso de solicitações de compressão, destaca-se que 

esses efeitos podem alterar de forma significativa a capacidade resistente de uma 

ligação, como já foi demonstrado por diversas pesquisas como Nunes (2017), Nizer 

(2014), Wardenier et al. (2007),  Vegte e Makino (2006), Lima et al. (2018) e Correia 

et al. (2019) 

Atualmente, a norma brasileira de tubos de aço, a NBR 16239 (2013), considera uma 

função que incorpora o efeito de um carregamento no banzo diferente da adotada pela 

norma ISO 14346 (2013). Essas duas funções foram detalhadas nos itens 2.6.1 e 

2.6.2. 
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2.6.1 Fator de redução segundo a NBR 16239 (2013) 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as funções de carga para a consideração dos efeitos 

de um carregamento atuando no banzo de uma ligação segundo a NBR 16239 (2013). 

Tabela 2.4: Função de carga no banzo para a NBR 16239 (2013) 

n<0 (Compressão) n≥0 (Tração) 

n

0,4n
k 1,3  nk 1,0  

0,Sd 0,Sd 0,Sd

y0 0 y0 0 y0

N M
n

f A f W f
 

σ0,Sd – Máxima tensão de compressão de cálculo do banzo na superfície de contato com o montante 

considerando sinal negativo para compressão; 

n - Razão de tensão no banzo; 

N0,Sd - Força axial solicitante de cálculo na ligação; 

M0,Sd - Momento fletor solicitante de cálculo na ligação; 

W0 - Módulo de resistência elástico da seção; 

A0 - Área da seção transversal do banzo 

fy0 - Tensão de escoamento do banzo; 

β – Relação entre o diâmetro do montante e a largura do banzo; 

Proposta inicialmente por Wardenier (1982) para ligações do tipo “K” com afastamento 

sujeitas à plastificação do banzo, as equações demonstradas na Tabela 2.4, obtidas 

de forma empírica, foram então incorporadas nas recomendações do IIW (1989) e 

posteriormente nos guias de dimensionamento do CIDECT (Packer et al., 1992) para 

as ligações do tipo “X”, “T” e “K” com afastamento. Contudo, pesquisas realizadas 

posteriormente com ligações retangulares do tipo “K” demonstraram que as equações 

não representavam de forma confiável as reduções na resistência, principalmente 

para valores altos de 2γ (Wardenier et al., 2007). 

Além disso, ensaios experimentais realizados por Nunes (2017) com seções de banzo 

retangulares e montante circulares demonstraram que, para as ligações do tipo “T” 
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sujeitas a compressão no banzo, a equação de da NBR 16239 (2013) não forneceu 

resultados satisfatórios.  

2.6.2 Fator de redução segundo a ISO 14346 (2013) 

Na Tabela 2.5 são apresentadas as funções de carga para a consideração dos efeitos 

de um carregamento atuando no banzo de uma ligação segundo a ISO 14346 (2013). 

Tabela 2.5: Função de carga no banzo para a ISO 14346 (2013) 

n<0 (Compressão) n≥0 (Tração) 

1C

fQ 1 n  

1C 0,6 0,5  1C 0,1 

0 0

pl,0 pl,0

N M
n

N M
 

n - Razão de tensão no banzo; 

N0 - Força axial solicitante de cálculo na ligação; 

M0 - Momento fletor solicitante de cálculo na ligação; 

Npl,0 - Força axial plástica resistente do banzo; 

Mpl,0 - Momento plástico resistente do banzo; 

β – Relação entre o diâmetro do montante e a largura do banzo; 

Neste caso, diferentemente da equação da NBR 16239 (2013), considera-se o 

momento plástico da seção, que por sua vez é dependente do módulo de resistência 

plástico da seção. Esta diferença deve-se ao fato de a norma brasileira ser baseada 

na norma europeia, que por sua vez, manteve a utilização do módulo elástico no 

cálculo do fator de razões de tensão no banzo (n). A ISO 14346 (2013), 

diferentemente, foi baseada na segunda edição do CIDECT, que incorporou o módulo 

plástico devido à reserva plástica observada nos perfis tubulares.  

Com o desenvolvimento computacional, que tem possibilitado a realização de análises 

cada vez mais complexas e precisas, os estudos dos efeitos de carregamentos no 

banzo, que têm sido realizados desde a década de sessenta, vêm sempre sendo 
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revisados, com o intuito de se encontrarem equações mais otimizadas e seguras. 

Porém, a maioria desses estudos são focados em ligações do tipo “X” ou “K” de 

seções totalmente circulares ou retangulares, por isso uma necessidade cada vez 

mais crescente da análise envolvendo ligações do tipo “T” de banzo retangular e 

montante circular, foco de estudo deste trabalho. 

2.7 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ESBELTEZ 

Os perfis metálicos podem ser classificados segundo o comportamento apresentando 

quando submetidos a esforços solicitantes. O EN 1993-1-1 (2005) e a ISO 14346 

(2013) fazem uma divisão das seções tubulares segundo a esbeltez do perfil, um 

parâmetro que leva em consideração a relação entre largura e espessura. São ao todo 

quatro classes, subdividas por meio dos limites apresentados na Tabela 2.6. Cada 

classe apresenta sua particularidade em relação a mecanismos plásticos e elásticos 

de distribuição de tensões ou desenvolvimentos de instabilidades locais que a 

distingue das demais. 

Tabela 2.6: Limites de esbeltez segundo o EN 1993-1-1 (2005). 

Classes Perfis circulares Perfis retangulares 

1 
2d

50
t

 
c

33
t

 

2 
2d

70
t

 
c

38
t

 

3 
2d

90
t

 
c

42
t

 

4 
2d

90
t

 
c

42
t

 

Sendo: 

        

y

235

f
 [2.13] 

        c b t  [2.14] 

b - largura do tubo; 

d - Diâmetro do tubo; 

t - Espessura da parede do tubo; 

fy - Tensão de escoamento 
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As classes são as seguintes: 

• 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. 

• 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 transversa 

2.8 CONDIÇÕES DE VALIDADE 

As expressões para o cálculo da resistência da ligação nas normas apresentam 

condições de validade que devem ser atendidas para todos os tipos de ligações entre 

perfis. A utilização de equações de dimensionamento presentes nas normas, que não 

atendem a essas condições, podem levar à resultados inconsistentes. Isto ocorre 

devido ao fato de muitas dessas equações terem sido desenvolvidas a partir de 

trabalhos que podem não ter contemplado todos os aspectos de relações geométricas 

e de materiais existentes. 

Além disso, como as treliças são consideradas sistemas estruturais em que as 

extremidades da barras que a compõem são consideradas rotuladas, as relações 

geométricas presentes nas condições de validade garantem a ocorrência de uma 

relação de rigidez entre os elementos de forma a permitir rotações e distribuições de 

tensões suficientes para garantir a condição de rótula (Packer e Henderson, 2003). 

Essas condições geralmente estão associadas às relações geométricas e de material 

das peças. No caso deste trabalho, como o foco são as ligações do tipo “T”, na Tabela 

2.7 são apresentadas as relações que devem ser atendidas levando com 

consideração as normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). 
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Tabela 2.7: Condições de validade geométrica e de material para ligações tipo “T” 

Ligação “T” NBR 16239 (2013) ISO 14346 (2013) 

Relação entre banzo e 

montante 
0,4 0,8  

0,25 0,8  

e 

0,1 0,01(2 )  

Montante submetido a 

compressão 

1

1 y

d E
0,05

t f
  

Classe 1 ou 2 e 

1

1

d
50

t
 

Banzo submetido a 

compressão ou tração 
2 36   e 

y

E
2 1,45

f
   

Classe 1 ou 2 e 

2 40   

Tensão de escoamento - 

y1 y0f f   

y uf 0,8f  

yf 460MPa  

No caso da validade da tensão de escoamento do material, ambas as normas 

permitem a utilização de aços com maior resistência, com as seguintes restrições: Na 

NBR 16239 (2013), para fy0
 ≥ 350MPa, a resistência de cálculo deve ser dividida por 

um coeficiente de ajustamento equivalente a 1,10 e segundo a ISO 14346 (2013) se 

fy0 ≥ 355MPa, fy0 deve ser multiplicado por 0,90.
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CAPÍTULO 3 

 

3 ANÁLISE NUMÉRICA 

Neste capítulo serão abordados assuntos relacionados ao desenvolvimento do 

modelo numérico em elementos finitos. Logo, serão apresentados resultados de 

ensaios experimentais realizados por Nunes (2017) que serviram de referência para 

validação e construção computacional do modelo, além da descrição de toda a 

metodologia envolvida nesse processo. Ao final do capítulo, será demonstrado a 

correlação entre o modelo experimental e numérico para fins de estudo de validação, 

bem como a análise e influência de alguns parâmetros na resistência da ligação. 

3.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS (NUNES, 2017) 

Neste trabalho, realizou-se uma análise paramétrica para o estudo das ligações do 

tipo “T”. Porém, modelos numéricos devem ser validados com calibrações e ajustes 

baseados em resultados de ensaios experimentais. Isto é feito para se verificar a 

concordância dos resultados numéricos com a realidade e, deste modo, permitir a 

expansão da análise para outras configurações de geometria e carregamento, 

processo conhecido como parametrização. 

Os modelos numéricos desenvolvidos neste trabalho foram validados utilizando-se 

resultados de ensaios experimentais realizados por Nunes (2017). O autor realizou 21 

ensaios de ligações do tipo “T” divididas em três séries, variando níveis de 

carregamento no banzo, diâmetro do montante e espessura do banzo. Os ensaios 

experimentais foram realizados no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá 

Dias” na Universidade Federal de Ouro Preto.  

Desta forma, serão apresentados os procedimentos que foram seguidos pelo autor na 

realização dos experimentos, bem como condições de apoio adotadas, características 

geométricas e de material utilizado nos protótipos para posterior simulação 

computacional.  
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3.1.1 Protótipos experimentais 

Para a fabricação dos protótipos foram utilizados banzos em seção retangular de 

120x80 mm e, para o montante, foi adotado a circular, porém com diâmetros 

diferentes dependo da série analisada. Os protótipos foram divididos em 3 séries de 

acordo com os parâmetros geométricos da ligação. Cada uma delas apresentava 7 

variações de carregamento no banzo, sendo 3 de tração, 3 de compressão e 1 sem 

carga.  

Na Tabela 3.1 são apresentadas as dimensões nominais de cada série, o nível de 

carregamento aplicado no banzo (N0) e a capacidade resistente obtida pelo critério do 

deslocamento limite (Nexp), sendo o sinal negativo indicativo de cargas de compressão 

e positivo de tração. O valor de n corresponde à razão de tensão levando em 

consideração a parcela de força axial e momento fletor, conforme prescrições da ISO 

14346 (2013), que considera o módulo de resistência plástico do banzo, exceto para 

o perfil de 3,00 mm. Neste caso, tem-se um perfil de classe 3, portanto, fora das 

condições de validade da norma. Com base nos estudos de Liu et al. (2004) e 

Wardenier et al. (2007), recomenda-se a utilização do módulo elástico para a classe 

3 devido ao comportamento no desenvolvimento de instabilidades elásticas antes às 

plásticas. 

Os protótipos foram construídos com banzo de 1 metro de comprimento e o montante 

com 50 cm. A união entre os dois elementos foi realizada por meio de solda Mig do 

tipo filete de perna, porém com espessuras variáveis entre os modelos devido ao 

processo manual de soldagem.  

Nas extremidades do banzo foram soldadas chapas para apoio e aplicação de carga. 

Para garantir a uniformidade da aplicação do carregamento no montante do protótipo, 

foi soldada uma chapa na extremidade superior. Na Figura 3.1 é ilustrado o esquema 

geral dos protótipos com a identificação de cada elemento que o compõe. 
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Tabela 3.1: Resultados experimentais de ligações do tipo “T” de Nunes (2017) 

Série 

t0 

nominal 

(mm) 

t0 

real 

(mm) 

d1 x t1 

(mm x mm) 
2γ β Classe 

N0 

(%fy)* 

n 
Nexp 

(kN) 

1 4,75 4,91 38,1x2,6 25 0,32 1 

-65 -0,88 30,3 

-33 -0,61 36,9 

-16 ...** ...** 

0 -0,34 44,9 

+16 -0,20 46,8 

+33 -0,03 47,4 

+49 0,14 45,9 

2 3,00 3,10 38,1x2,6 40 0,32 3 

-73 -0,87 10,5 

-36 -0,59 16,9 

-17 -0,42 18,4 

0 -0,26 19,0 

+17 -0,09 19,4 

+41 0,14 20,4 

+73 0,46 19,6 

3 4,75 4,91 60,0x5,6 25 0,50 1 

-65 -0,98 43,0 

-33 -0,76 56,3 

-16 -0,60 57,4 

0 -0,47 61,3 

+16 -0,36 68,8 

+33 -0,21 71,1 

+57 0,04 69,4 

* fy=340MPa para a série 1 e 3 e fy=348MPa para a série 2. 
** Protótipo apresentou problemas na realização do ensaio, segundo Nunes (2017) 
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Figura 3.1: Elementos dos protótipos que compõem a ligação soldada do tipo “T”. 

3.1.2 Propriedades mecânicas dos materiais 

As propriedades mecânicas do aço que compõe o banzo dos protótipos foram obtidas 

por meio de ensaios de caracterização mecânica, sendo os valores de tensão de 

escoamento (fy) e tesão última (fu) dos protótipos fornecidos no trabalho de Nunes 

(2017). Adicionalmente novos ensaios foram realizados com a medição da 

deformação específica, ε, por meio de clip-gage. Com os resultados dos novos 

ensaios foi determinado o módulo de elasticidade (E) do material.  

Na Figura 3.2 tem-se os gráficos de tensão por deformação relativos aos tubos do 

banzo com espessura de 3,0 mm (série 2) e 4,75 mm (série 1 e 3) para os ensaios de 

caracterização com medição da deformação específica. 

  

a) t0 = 3,00 mm b) t0 =  4,75 mm 

Figura 3.2: Gráficos de tensão por deformação do aço do banzo para diferentes espessuras 

Na Tabela 3.2 tem-se os valores médios das tensões de escoamento, tensões últimas 

e módulos de elasticidade obtidos a partir dos ensaios de caracterização. 

Chapa de extremidade do montante 

Montante 

Banzo 

Chapa de extremidade do banzo 
Solda 
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Tabela 3.2: Propriedades do aço do banzo dos protótipos experimentais de Nunes (2017). 

t0 nominal (mm) fy (MPa) fu (MPa) E (GPa) 

3,00 337 (348*) 386 (405*) 193 

4,75 355 (340*) 395 (408*) ...** 

* Valores fornecidos por Nunes (2017) em seu trabalho. 
** Ensaio não apresentou valores de cálculo consistentes para o módulo de elasticidade. 

Em relação ao montante, por ter sido dimensionado de forma que não ocorresse sua 

plastificação ou instabilidades por flambagem, sua caracterização mecânica não foi 

realizada (Nunes, 2017).  

3.1.3 Condições de apoio 

Os ensaios de Nunes (2017) foram realizados com aparatos e montagens 

desenvolvidos e disponíveis no laboratório. Os experimentos contaram com o auxílio 

de uma viga de carga com alta rigidez, propiciando um sistema auto equilibrado, que 

foi fixado em uma laje de reação, conforme esquematizado na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3: Esquema geral do ensaio experimental (Nunes, 2017). 

A condição de apoio adotado no experimento foi a apoiada/engastada. Logo, para 

simular esta condição, foram utilizados parafusos estruturais que fixaram uma das 

chapas de extremidade da viga de carga, impedindo rotações e deslocamentos e, 

portanto, garantindo um engastamento. Na borda oposta, simulando um apoio com 

deslocamento longitudinal livre, apoiou-se a chapa em uma placa rígida com um 

sistema de rolamento na face inferior, permitindo a translação da peça na direção 

Pórtico de carga 

Protótipo 

Viga de Carga 

Laje de reação 
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horizontal paralela ao eixo longitudinal do perfil. Um esquema geral, para o caso sem 

carga no banzo, é exposto na Figura 3.4.  

 

Figura 3.4: Esquema do ensaio para casos sem carga no banzo  

A aplicação de carga no banzo deu-se de forma diferente para a compressão e tração. 

No primeiro caso, na extremidade livre para se movimentar no eixo longitudinal foi 

aplicado carregamento por meio de atuador hidráulico, sendo mantido uniforme em 

toda a seção transversal do banzo, conforme ilustrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Esquema do ensaio para casos com compressão no banzo  

No caso da aplicação do carregamento de tração, este foi feito de forma indireta, por 

meio do uso de tirantes fixados na chapa de extremidade do banzo por parafusos. O 

atuador hidráulico comprimia uma placa de carga ligada a esse sistema de tirantes, 

desta forma, o banzo era tracionado (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6: Esquema do ensaio para casos com tração no banzo 

Protótipo 

Engaste 
Apoio 

Viga de carga 

Engaste 

Protótipo 
Apoio Atuador hidráulico 

Viga de carga 

Protótipo 

Engaste Apoio 

Tirantes 

Viga de carga 

Atuador hidráulico 

Placa de carga 
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A aplicação de carregamento no montante ocorreu por meio de um segundo atuador 

hidráulico fixado em um pórtico de carga, Figura 3.3, fixado na laje de reação. O 

carregamento no montante era aplicado somente após a carga do banzo atingir o valor 

previsto em relação à carga de escoamento (Tabela 3.1). 

3.1.4 Instrumentação do ensaio 

A medição dos deslocamentos devido ao carregamento aplicado no montante ocorreu 

por meio de LVDTs (Linear Variable Displacement Transducers). Foram utilizados três 

LVDTs, sendo dois para medir o deslocamento na face inferior do banzo, LVDT 1 e 

LVTD 3, e um para medir o deslocamento do montante, LVDT 2 (Figura 3.7). A partir 

desses dados foi possível obter o deslocamento relativo da face superior do banzo 

devido ao efeito de punção e também ao de flexão. 

 

Figura 3.7: Posicionamento dos LVDTs no protótipo experimental. 

3.2 MODELO NUMÉRICO 

Neste tópico são descritos os procedimentos para o desenvolvimento do modelo 

numérico em elementos finitos. Esse modelo foi desenvolvido no software comercial 

ANSYS Inc. (2011), sendo utilizado para a comparação com os resultados 

experimentais realizados por Nunes (2017) e para a realização da análise numérica 

paramétrica que é apresentada no Capítulo 4. Desta forma, será apresentada uma 

introdução sobre o método dos elementos finitos, bem como a metodologia e 

considerações feitas na construção do modelo numérico. 
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3.2.1 Descrição da geração do modelo numérico 

O método dos elementos finitos (MEF) trata-se de um modelo de cálculo e análise 

utilizado para se encontrar soluções aproximadas para diversos problemas, 

principalmente no âmbito da engenharia. O início de seu desenvolvimento deu-se por 

volta da década de quarenta, porém sua difusão foi na década de cinquenta com o 

advento dos primeiros computadores e, consequentemente, a possibilidade da 

realização de um grande volume de cálculos (Dias et al., 2010). 

A análise de um problema por meio do método dos elementos finitos utilizando 

programas computacionais envolve três etapas bastante distintas, que são as etapas 

de pré-processamento, análise e pós-processamento. Apesar de se utilizarem da 

mesma metodologia, os programas em elementos finitos têm suas particularidades 

quando à interface com o usuário e configuração dos parâmetros de análise.  

Neste trabalho, como afirmado anteriormente, utilizou-se o software ANSYS Inc. 

(2011) para a simulação numérica da ligação do tipo “T”. A sua etapa de pré-

processamento é caracterizada pela entrada dos dados e construção do modelo 

geométrico que será utilizado, posteriormente, para a realização da análise estrutural. 

De forma geral, essa etapa pode ser descrita nos seguintes tópicos: 

• Definição das variáveis de entrada; 

• Escolha do tipo de elemento finito; 

• Definição dos materiais envolvidos; 

• Construção da geometria do modelo; 

• Preparação da malha de elementos finitos; 

• Definição das condições de contorno; 

• Aplicação de deslocamentos/forças. 

Uma das vantagens do ANSYS Inc. (2011) é a possibilidade de utilizar a linguagem 

APDL (Ansys Parametric Design Language) para automação dos etapas de análise, 

pois trata-se de uma linguagem com características muito próximas à de uma 

linguagem de programação e pode ser desenvolvida em editor de texto. 

Inicialmente, um arquivo é gerado contendo os dados de entrada do programa e todos 

os códigos de construção do modelo. Nesta etapa, para se otimizar a realização de 

uma análise numérica que envolva uma grande quantidade de modelos, utilizou-se de 
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forma conjunta o programa MATLAB (2016), onde se desenvolveu um algoritmo para 

a construção de arquivos de entrada (input) contendo as variáveis geométricas e nível 

de carga de cada modelo. Este arquivo, gerado pelo MATLAB (2016) de forma 

automática, é lido pelo ANSYS Inc. (2011) e atua introduzindo um APDL comum a 

todos os modelos numéricos no processo. Posteriormente, os arquivos de resultados 

gerados retornam para o MATLAB (2016), onde novos algoritmos desenvolvidos 

realizam o tratamento de dados, conforme esquematizado no fluxograma da Figura 

3.8: 

 

Figura 3.8: Fluxograma esquemático de desenvolvimento dos modelos numéricos e integração entre 
softwares 

3.2.1.1 Elemento finito 

O modelo utilizou o elemento finito SOLID185 disponível na biblioteca do ANSYS Inc. 

(2011). Diversas pesquisas realizadas anteriormente, como as de Nunes (2012), 

Guerra (2017) e Mayor (2010), utilizavam o elemento de casca SHELL181 para a 

modelagem de ligações (Figura 3.9 (a)). Porém, devido aos avanços computacionais, 

pesquisas e trabalhos mais recentes, como o de Voth e Packer (2012), Pereira (2018), 

Lima et al. (2018) e Garifullin (2018 a), demonstram que a migração para a modelagem 

sólida pode-se também tornar uma alternativa eficiente na análise do comportamento 

dessas ligações.    

O elemento finito SOLID185, apresentado na Figura 3.9 (b), possui 8 nós e 3 graus 

de liberdade associados às translações nas direções nodais x, y e z. Esse elemento 

possui plasticidade, enrijecimento devido ao estado de tensão e capacidade de sofrer 

grandes deflexões e rotações. Segundo o manual do ANSYS Inc. (2011), esse 

elemento é adequado para a modelagem de estruturas sólidas, sendo capaz de se 
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adaptar de forma tetraédrica, piramidal ou em prisma em regiões irregulares, apesar 

das duas primeiras formas não serem recomendadas devido à possíveis problemas 

com convergência. 

  

a) Elemento de casca SHELL181 b) Elemento sólido SOLID185 

Figura 3.9: Elemento finitos comumente utilizados em análises numéricas de ligações tubulares  
(ANSYS Inc., 2011). 

No cálculo da matriz de rigidez de um problema de elementos finitos, é necessária a 

realização de integrações numéricas. Para isso, é utilizado um método chamado de 

Quadratura Gaussiana. Para que uma função seja integrada, um número de pontos é 

calculado e, para cada um desses pontos, a função é multiplicada por uma função de 

peso otimizada. Então, eles são somados para se calcular, de forma aproximada, a 

integral.  

Para o elemento SOLID185 estão disponíveis alguns métodos de integração e, dentre 

eles, há o de integração total (full integration) e integração reduzida (reduced 

integration). Este, diferentemente do primeiro, no cálculo da integral numérica, utiliza-

se de menos pontos de Gauss, tornando o processo mais rápido, porém há uma perda 

de rigidez do elemento. Tal técnica pode ser bastante eficiente em casos que 

envolvam problemas não-lineares, já que as formulações de elementos finitos 

baseadas em deslocamentos superestimam a matriz de rigidez e uma redução da 

rigidez do elemento pode compensar esse efeito. 

Por padrão, o elemento SOLID185 utiliza a integração total em sua formulação. Essa 

opção foi a adotada neste trabalho, pois testes realizados na validação do modelo 

numérico demonstraram melhor concordância com os resultados experimentais 

quando essa opção era utilizada, apesar das considerações descritas anteriormente. 



 51 

 

3.2.1.2 Propriedades dos materiais 

Segundo o EN 1993-1-3  (2006), há quatro possibilidades de diagramas de tensão por 

deformação que podem ser utilizados em análises estruturais para simular o 

comportamento do aço, todos eles demonstrados na Figura 3.10. 

  

a) Elasto-plástico sem encruamento b) Elasto-plástico com inclinação nominal 

  

c) Elasto-plástico com encruamento 
d) Curva de tensão-deformação 

modificada com resultados 
experimentais 

Figura 3.10: Diferentes possibilidades de consideração do diagrama Tensão vs. Deformação para o 
aço (EN 1993-1-3, 2006) – Adaptada. 

Visando a consideração de não linearidade do material, adotou-se neste trabalho um 

diagrama elasto-plástico com encruamento linear (Bilinear) (Figura 3.10 (c)). Este 

diagrama, além de simplificado e de fácil simulação, mostrou-se bastante eficaz em 

diversos trabalhos realizados anteriormente para ligações soldadas, como os de 

Pereira (2018) e Nunes (2017). Para a construção desse diagrama são necessárias 

as informações sobre a tensão de escoamento (fy) e módulo de elasticidade (E) do 

material. 
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O valor de fy0, E e Et adotados nos modelos que foram comparados com os protótipos 

experimentais foram os valores obtidos pela caracterização dos corpos de provas, 

mencionados no item 3.1.2. Para a realização da análise paramétrica, utilizou-se os 

seguintes valores nominais para as propriedades de material dos elementos da 

ligação: 

• Módulo de elasticidade: E = 200GPa; 

• Módulo de elasticidade tangente (trecho plástico): Et = E/100 

• Coeficiente de Poisson: ν = 0,3; 

• Tensão de escoamento do montante:  fy1 = 400 MPa. 

• Tensão de escoamento da solda:  fw = 485 MPa. 

• Tensão de escoamento do banzo:  fy0 = 300 MPa. 

Para o montante foi utilizado um valor de tensão de escoamento mais elevado a fim 

de se evitar que a falha ocorresse neste elemento. 

3.2.1.3 Geometria do modelo 

Como descrito anteriormente, o desenvolvimento do modelo deu-se por meio da 

linguagem APDL, em que se inseriam códigos que permitiam operações diversas 

como extrusão e cortes. Estas operações eram realizadas e manipuladas sobre linhas, 

áreas e volumes, permitindo a construção de um modelo geométrico que 

representasse de forma realística um protótipo experimental de ligação do tipo “T”. 

Modelou-se de forma tridimensional o banzo, o montante e a solda (Figura 3.11). 

Destaca-se que, na realização da análise paramétrica, manteve-se algumas 

dimensões dos perfis experimentais, como a seção transversal do banzo de 120 mm 

de largura e 80 mm de altura, além do comprimento de 1000 mm. O montante, por 

sua vez, apresenta comprimento de 350 mm e diâmetro variável. 
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Figura 3.11: Geometria do modelo numérico de ligação do tipo “T”. 

Para o raio de dobramento externo, utilizou-se um valor duas vezes maior do que a 

espessura do banzo e uma vez para parte interna (Figura 3.12), seguindo as 

especificações das seções transversais dos protótipos experimentais e da ASTM A-

501 (2007), que limita esse valor em até três vezes a espessura.  

 

Figura 3.12: Raio de dobramento da seção transversal do banzo. 

Em relação ao tamanho da perna do filete de solda, adotou-se o valor real encontrado 

nos protótipos de Nunes (2017), que variaram entre 5mm e 6mm. Destaca-se que, 

devido ao processo manual de soldagem, esses valores de dimensões podem 

apresentar diferenças entre modelos de uma mesma série experimental. 

Na realização da análise numérica paramétrica, de forma a se obter uma 

padronização, utilizou-se para o tamanho da perna de solda, o valor de 1,5 vezes a 

menor espessura dos elementos conectados da ligação, no caso o montante e o 

banzo (Figura 3.13). Essa especificação segue uma determinação normativa presente 

na ISO 14346 (2013). 
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Figura 3.13: Detalhe na região da solda no modelo numérico. 

3.2.1.4 Malha de elementos finitos 

A malha foi gerada de forma que o seu arranjo e dimensões possibilitassem o 

refinamento nas áreas de concentração de tensões, ou seja, na região de união entre 

o montante e o banzo das ligações. O estudo de malha é uma fase importante da 

análise numérica, pois a quantidade e formato dos elementos podem interferir 

significativamente nos resultados, seja superestimando ou subestimando a rigidez do 

modelo. Além disso, influencia na precisão, convergência e velocidade da simulação. 

Logo, realizou-se um estudo de malha para se definir um nível de refinamento 

adequado, que garantisse estabilização de resultados com um custo computacional 

adequado. Para isso, inicialmente, variou-se a quantidade de elementos SOLID185 

existentes ao longo da espessura do banzo, conforme demonstrado 

esquematicamente na Figura 3.14 (a).  

Percebeu-se que, com 3 ou mais camadas, houve pouca variação entre o 

comportamento da ligação ao longo do carregamento aplicado no montante (Figura 

3.14 (b)) e os resultados da capacidade resistente (Figura 3.14 (c)). Desta forma, para 

este trabalho, adotou-se 3 camadas de elementos que, em comparação com a de 4 

ou 5 camadas, foi a que gerou menor tempo de processamento devido à menor 

quantidade de pontos nodais. 
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a) Refinamento da quantidade de elementos (camadas) ao longo da espessura do banzo 

  

b) Gráfico de carga aplicada no montante 
versus deslocamento para diversos 

modelos com diferentes quantidades de 
camadas de elementos 

c) Capacidade Resistente da ligação em 
função do número de camadas de 

elementos finitos 

Figura 3.14: Estudo de malha: Número de elementos ao longo da espessura. (Banzo de 120x80mm). 

Para a definição do tamanho dos elementos da malha ao longo do comprimento do 

banzo, realizou-se um estudo com 4 níveis de refinamento (1x, 2x, 4x e 8x) que 

representam, respectivamente, elementos com tamanho l de 16 mm, 8 mm, 4 mm e 

2 mm (Figura 3.15). Percebe-se a partir do gráfico da Figura 3.15 (b) que, a partir de 

um refinamento de 4 vezes o valor inicial de 16mm (l = 4mm), há uma estabilização 

nos resultados de capacidade resistente da ligação, sendo, portanto, adotado este 

valor nas análises dos demais modelos numéricos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

2 Camadas 
3 Camadas 

4 Camadas 5 Camadas 

2γ=30   β=0,42   N0=0 kN 2γ=30   β=0,42   N0=0 kN 
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a) Forma e dimensões dos elementos finitos 

 

1x 

l = 16 mm 

 

2x 

l = 8 mm 

 

4x 

l = 4 mm 

 

8x 

l = 2 mm 

b) Níveis de refinamento da malha 

  

c) Gráfico de carga versus deslocamento 
para diversos modelos com diferentes 

níveis de refinamento da malha 

d) Capacidade resistente da ligação em 
função do nível de refinamento da 

malha 

Figura 3.15: Estudo de malha do modelo numérico: refinamento da malha do banzo (120x80mm). 

2γ=30   β=0,42   N0=0 kN 2γ=30   β=0,42   N0=0 kN 
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3.2.1.5 Condições de contorno 

A condição de apoio adotada para os modelos numéricos seguiu o mesmo padrão 

utilizado para os perfis nos ensaios experimentais, portanto, adotou-se o sistema 

engastado-apoiado. Essa condição permite que uma extremidade do banzo fique livre 

para se movimentar no eixo longitudinal, em uma das extremidades, o que possibilita 

a aplicação de um carregamento de tração ou compressão, que terá reação na 

extremidade oposta, com o sistema de engastamento.  

Como o elemento SOLID185 não possui graus de liberdade associado às rotações, 

somente às translações, para simular as chapas empregadas nos ensaios 

experimentais foi realizado um acoplamento de todos os nós nas extremidades do 

banzo (Figura 3.16). Desta forma, esses nós possuem o mesmo comportamento em 

relação aos deslocamentos, o que acaba por impedir uma rotação da seção 

transversal nessa região, simulando de maneira eficiente uma placa rígida soldada 

compatível com os protótipos ensaiados por Nunes (2017).   

Posteriormente, realizou-se as restrições de deslocamentos nos nós acoplados para 

a aplicação do sistema de apoio. Portanto, na extremidade engastada, todos os graus 

de liberdade associados às translações foram impedidos. Na extremidade oposta, 

simulando um apoio móvel no eixo longitudinal, impediu-se somente os 

deslocamentos verticais.  

 

Figura 3.16: Detalhe das condições de contorno e acoplamento dos nós (região em destaque) 

 

Translação 

X = 0 

Y = 0 

Z = 0 

 

Translação 

X = 0 

Y = 0 

Z = Livre 
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3.2.1.6 Aplicação de deslocamentos/força 

Primeiramente, efetuou-se a aplicação de carga na extremidade livre no eixo 

longitudinal do banzo, utilizando-se para isso o controle de força. O carregamento, 

devido ao acoplamento dos nós, foi distribuído uniformemente em toda a seção e 

mantido constante durante toda a trajetória de aplicação de carga no montante.  

Já a aplicação de carregamento no montante deu-se por meio da imposição de 

descolamentos. De forma semelhante à técnica utilizada para definição das condições 

de contorno, efetuou-se um acoplamento dos nós na seção superior do montante na 

direção vertical. O controle de deslocamento foi utilizado em função de apresentar 

redução nos problemas com convergência em problemas envolvendo ligações. Na 

Figura 3.17 tem-se a esquematização do processo de aplicação de carregamento no 

modelo numérico. 

 

Figura 3.17: Esquema geral de aplicação de força e deslocamento nos modelos numéricos. 

3.2.1.7 Definição do método de solução 

Para a consideração de um comportamento mais real do modelo, considerou-se na 

análise, a não linearidade geométrica do modelo, em que sua matriz de rigidez, a cada 

passo de carga realizado pelo programa, é atualizada. 

Além disso, visando uma análise com menor tempo de processamento, empregou-se 

o método de solução iterativo PCG (Preconditioned Conjugate Gradient) que, segundo 

o manual do ANSYS Inc. (2011), é bastante eficaz para modelos tridimensionais com 

grande número de nós, sendo o solver mais robusto dentre os iterativos existentes. 

Aliado a ele, utilizou-se o acelerador de solver VT (Variational Technology), aplicável 

a problemas não lineares e que fornece uma melhora de desempenho de 2 a 5 vezes 

para as soluções iniciais, dependendo do hardware, modelo e tipo de análise. 

Realizou-se comparações com o solver Esparso Direto (utilizado como padrão pelo 

software) que, por sua vez, apresenta menos problemas de convergência por 
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trabalhar diretamente sobre a matriz de rigidez na solução do sistema, porém o tempo 

de processamento eleva-se consideravelmente. As diferenças de resultados 

encontradas entre os dois métodos foram irrisórias, como pode ser observado pela 

Figura 3.18, que representa um gráfico de carga aplicada no montante por 

deslocamento relativo da face superior do banzo de um modelo numérico para várias 

opções de solvers, considerando também o uso de uma mesma configuração de 

hardware. Também é mostrado o tempo de processamento de cada uma das 

configurações, sendo o menor deles a associação do solver iterativo PCG +VT. 

 

Figura 3.18: Curvas de Carga por Deslocamento de um mesmo modelo numérico considerando o 
uso de diferentes solvers. 

3.2.2 Análise e pós-processamento 

A etapa de análise é caracterizada pela solução propriamente do problema, em que 

todos os cálculos são realizados e os arquivos contendo os resultados são gerados. 

Trata-se, na maioria das vezes, de uma etapa não aberta ao usuário do software.  

A etapa de pós-processamento é definida como a fase de visualização dos resultados 

contidos nos ficheiros de saída gerados pelo software na etapa de análise. Essa 

exibição dos resultados pode se dar de forma gráfica ou em tabelas.  

No caso deste trabalho, os resultados fornecidos pelo programa eram alocados em 

um arquivo de texto, contendo todas as informações relativas aos deslocamentos, 

tensões e cargas. Esse arquivo foi posteriormente enviado para o MATLAB (2016), 

onde algoritmos acessavam os dados e forneciam a possibilidade de novas análises 

por meio de gráficos e tabelas. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOMENTO FLETOR NA LIGAÇÃO 

Como descrito ao longo do capítulo, o tipo de condição de contorno adotada nos 

ensaios experimentais permite que haja uma flexão do banzo proveniente da carga 

aplicada no montante e, consequentemente, a ocorrência de tensões de compressão 

na face superior do banzo e de tração na inferior devido ao momento fletor gerado 

(Figura 3.19). Desta forma, o fator de razão de tensões no banzo (n) da Equação [3.22] 

deve ser calculado considerando esse adicional de tensões, conforme também 

discutido por Packer et al. (2017) e Lima et al. (2018). 

Logo, tanto para os resultados dos protótipos experimentais, quanto os dos modelos 

numéricos, foi realizada a consideração analítica da influência do momento na ligação, 

considerando-se as condições de apoio como as descritas anteriormente para o 

ensaio experimental (item 3.1.3). Sendo assim, devido ao impedimento da rotação das 

extremidades pelas rígidas placas, adotou-se um esquema estático com engaste em 

uma das bordas e a outra com deslocamento transversal e rotação impedidos, sendo 

a translação longitudinal livre.  

Com o esquema estático definido, é possível determinar o momento gerado na região 

da ligação a partir da carga aplicada no montante e, desta forma, definir sua parcela 

contribuição na razão de tensões no banzo (n) a partir da Equação [3.22], 

demonstradas anteriormente na Tabela 2.5, e Equação [3.23]. 

0 0

pl,0 pl,0

N M
n

N M
, para a classe 1 e 2 (módulo plástico) [3.22] 

0 0

el,0 el,0

N M
n

N M
, para a classe 3 (módulo elástico) [3.23] 

  

a) Esquema estático de carregamento 
com carga unitária 

b) Diagrama de momento fletor 
(unidades: kNmm) 

Figura 3.19: Diagrama considerando carga unitária em um banzo de 1000 mm. 
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De forma alternativa, em alguns trabalhos, no programa experimental, a face inferior 

do banzo é apoiada, impedindo-se a ocorrência da flexão e retirando a participação 

do momento na ligação. Lima et al. (2018) realizou um estudo analisando a influência 

desta técnica em ligações do tipo “T”, com e sem reforço, em perfil retangular sem 

carregamento no banzo. Foram realizados ensaios experimentais considerando o 

banzo biapoiado e totalmente apoiado na sua face (Figura 3.20) e observou-se que, 

na região de 3%b0, a diferença entre os resultados de capacidade resistente foi na 

ordem de 3,9%. 

 
 

a) Banzo biapoiado b) Banzo totalmente apoiado 

Figura 3.20: Diferentes formas de apoio do banzo em ligações do tipo “T”. 

Alguns trabalhos, como o estudo realizado por Voth e Packer (2012) com ligações do 

tipo “T” sem carga no banzo, utilizam em análises numéricas uma técnica de 

compensação do momento fletor. Isto é realizado aplicando-se um momento em 

sentido contrário ao gerado pela carga aplicada no montante. Assim, tem-se uma 

anulação do efeito provocado por esse momento na região da ligação (Figura 3.21).  

 

Figura 3.21: Distribuição de momentos no banzo devido à carga axial aplicada no montante (Packer 
et al., 2017) - Adaptada. 
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Contudo, o valor desse momento, aplicado nas extremidades do banzo, é calculado a 

partir do valor da carga N1 aplicada no montante. Em uma análise numérica seria 

então necessário aplicar um controle de força em vez de deslocamento, porém tal 

medida dificultaria bastante a realização das análises devido a grandes problemas 

com convergência dos modelos, principalmente aqueles com cargas aplicadas no 

banzo. 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPRIMENTO DO BANZO 

Alguns estudos, como o de Vegte et al. (2006), apontam que as condições de apoio, 

dependendo do comprimento do banzo, podem causar interferências nas análises de 

capacidade resistente das ligações. Desta forma, realizou-se um estudo com diversos 

comprimentos, analisando, além da capacidade resistente da ligação, a distribuição 

de tensões na região da ligação de forma a se definir um comprimento ideal de análise.  

Porém, para que este estudo seja feito, deve-se primeiramente retirar a influência do 

momento fletor abordado anteriormente no item 3.3, pois, como o valor desse 

momento é dependente das dimensões do banzo, ao se realizar as variações de 

comprimento, ter-se-ia modelos com diferentes níveis de tensões na região da ligação, 

conforme cálculo obtido a partir da Equação [3.22] e Equação [3.23]. Desta forma, 

uma comparação direta entre os modelos não poderia ser realizada. Logo, para a 

realização da análise de comprimento do banzo, utilizou-se uma técnica 

experimental\numérica semelhante à adotada por Lima et al. (2018), em que se 

realizou o apoio da face inferior do banzo, impedindo deslocamentos verticais e, 

consequentemente, o surgimento de momentos na ligação.  

Na Figura 3.22 é demonstrado a variação da capacidade resistente dos modelos para 

diferentes comprimentos de banzo. Nela é possível observar que, para valores de 

α(2L0/b0) maiores que 16, na condição de banzo apoiado, há uma estabilização nos 

valores das capacidades resistentes das ligações, tornando-se, portanto, 

independentes do comprimento do banzo e demonstrando a não influência das 

condições de apoio na resistência. Este fato, porém, não é possível de ser visualizado 

quando há a atuação do momento na ligação.  
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Figura 3.22: Influência das condições de apoio de acordo com o comprimento do banzo na 
capacidade resistente da ligação do tipo “T”. (Banzo 120x80mm) 

Na Figura 3.23 tem-se, como exemplificação dos efeitos abordados, a distribuição de 

tensões para o modelo de 2γ=30, β=0,42 e N0=0 kN (Carga aplicada no banzo), para 

diversos comprimentos de banzo e a consideração ou não do momento na ligação 

pela restrição vertical do banzo. 

Os resultados obtidos corroboram com conclusões realizadas por Vegte et al. (2006), 

que recomendam valores de comprimento de banzo maiores do que 10d0 (α>20) para 

ligações soldadas circulares do tipo “T” e “X” e 6d0 (α>12) para as que possuem 2γ≤25, 

de modo a se minimizar os efeitos das condições de apoio das ligações. Logo, adotou-

se, para este trabalho, um comprimento de 1 metro (α>16) para o banzo, assim como 

os dos protótipos dos ensaios experimentais realizados por Nunes (2017) que foram 

utilizados para a validação dos modelos numéricos. 

 

 

 

 

 

2γ=30   β=0,42   N0=0 kN 
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Banzo sem momento (banzo apoiado) 

    

400 mm 
α = 6,7  

600 mm 
α = 10 

800 mm 
α = 13,3 

1000 mm 
α = 16,7 

Banzo com momento (banzo livre) 

    

400 mm 
α = 6,7  

600 mm 
α = 10 

800 mm 
α = 13,3 

1000 mm 
α = 16,7 

Figura 3.23: Distribuição de tensões de von Mises para diversos comprimentos de banzo, 
considerando-o apoiado e livre para o modelo 2γ=30, β=0,42 e N0=0 

3.5 VALIDAÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS 

A validação (calibração) do modelo numérico é uma etapa bastante importante em 

uma análise envolvendo elementos finitos, pois é o que dará garantia ao usuário de 

que o modelo computacional construído pode representar, de forma confiável, o 

comportamento de uma estrutura real. A partir disso, a extrapolação dos resultados 

para outras configurações geométricas e de material pode ser realizada. 

Como mencionado anteriormente, este trabalho vale-se de dados experimentais 

realizados por Nunes (2017) em sua tese de doutorado para a realização da validação 

dos modelos numéricos da proposta. Como o intuito inicial é uma comparação direta 

entre o modelo experimental e numérico, utilizou-se os mesmos dados de propriedade 

de materiais e de dimensões reais fornecidos para os protótipos. Nos ensaios foram 

utilizados dois tipos de tubos para o banzo, um com espessura nominal de 3,0mm e 
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outro com 4,75mm. A tensão de escoamento encontrada para cada um deles foi 

diferente, como descrito no item 3.1.2.  

Nos gráficos da Figura 3.24 a Figura 3.26 são apresentadas as comparações entre as 

curvas experimentais e numéricas de carga aplicada no montante por deslocamento 

relativo da face superior do banzo das séries experimentais 1, 2 e 3, respectivamente.  

Com carga no banzo Sem carga no banzo Tração no banzo 

   

 

 

 

  

 

Figura 3.24: Gráficos de carga por deslocamento dos modelos numéricos e experimentais da série 1. 
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Com carga no banzo Sem carga no banzo Tração no banzo 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Gráficos de carga por deslocamento dos modelos numéricos e experimentais da série 2. 
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Com carga no banzo Sem carga no banzo Tração no banzo 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Gráficos de carga por deslocamento dos modelos numéricos e experimentais da série 3. 

Pode-se observar graficamente que houve boa correlação entre os resultados 

fornecidos pelo modelo numérico e os obtidos experimentalmente, pois os pontos que 

formam as suas curvas seguem a mesma tendência, além de serem próximas. Esta 

conclusão é corroborada com os dados fornecidos na Tabela 3.3, em que se tem a 

relação entre a capacidade resistente obtida numericamente (Nnum) pela obtida 

experimentalmente (Nexp). A média dessas relações ficaram próximas do valor 1,0, 

demonstrando que as capacidades resistentes mencionadas foram praticamente 

iguais. Desta forma, a extrapolação do modelo utilizando outras configurações 

geométricas e de carregamento se torna confiável.  
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Tabela 3.3: Comparação entre a capacidade resistente da ligação obtida experimentalmente e 
numericamente 

2γ β N0 (%fy) n Nexp (kN) Nnum (kN) Nnum/Nexp 
Média 

(Nnum/Nexp) 

25 0,32 

-65 -0,88 30,3 31,8 1,05 

1,01 

-33 -0,61 36,9 38,9 1,06 

0 -0,34 44,9 44,6 0,99 

+16 -0,20 46,8 45,9 0,98 

+33 -0,03 47,4 46,7 0,99 

+49 0,14 45,9 46,9 1,02 

40 0,32 

-73 -0,87 10,5 10,7 1,02 

0,99 

-36 -0,59 16,9 16,8 0,99 

-17 -0,42 18,4 17,7 0,96 

0 -0,26 19,0 19,2 1,01 

+17 -0,09 19,4 19,2 0,99 

+41 0,14 20,4 20,3 1,00 

+73 0,46 19,6 19,5 0,99 

25 0,50 

-65 -0,98 43,0 42,6 0,99 

0,96 

-33 -0,76 56,3 54,6 0,97 

-16 -0,60 57,4 58,2 1,01 

0 -0,47 61,3 60,8 0,99 

+16 -0,36 68,8 62,8 0,91 

+33 -0,21 71,1 64,3 0,90 

+57 0,04 69,4 65,1 0,94 

 

Média 0,98  

Desvio padrão 0,039 

CoV  0,039 
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3.6 ESTUDO DE SENSIBILIDADE DO MODELO NUMÉRICO 

Alguns parâmetros neste trabalho foram variados com o intuito de se analisar a 

influência de cada um deles sobre a resistência e comportamento da ligação (Figura 

3.27). Para tanto, foi analisado o modelo com 2γ=30, β=0,42 e N0=0 kN. 

  

a) Espessura do montante 
b) Raio de curvatura da seção transversal 

do banzo 

  

c) Tensão de escoamento da solda d) Comprimento da perna da solda 

  

e) Módulo tangente do aço do banzo 
f) Tensão de escoamento do aço do 

banzo 

Figura 3.27: Influência de diversos parâmetros na resistência da ligação (Banzo 120x80mm). 
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Como é possível observar, alguns parâmetros, como a espessura do montante, não 

exercem influência significativa na resistência e comportamento da ligação. Isto se 

deve ao fato do aumento dessa espessura se dar em sentido ao centro do tubo. Nessa 

região, o efeito da deformada devido ao puncionamento é igual em todo o interior do 

tubo do montante, independente da espessura adotada. Na Figura 3.28 tem-se uma 

exemplificação deste efeito. 

 
 

a) t1 =  4 mm b) t1 =  8 mm 

Figura 3.28: Deformação provocada pelo montante com diferentes espessuras 

O raio de curvatura da seção transversal do banzo e a tensão de escoamento da solda 

também não exercem influência significativa na ligação, pois alterações no raio geram 

diferenças mínimas na área da seção transversal e a solda, no caso de montante em 

compressão, atua somente como um elemento de distribuição de carregamento. 

De forma contrária, o comprimento da perna de filete dessa solda tem um impacto 

razoável na capacidade resistente e comportamento da ligação. Com o aumento 

dessa dimensão, há uma maior distribuição das tensões na face do banzo, diminuindo 

o efeito de puncionamento e, consequentemente, elevando a resistência da ligação. 

Conclusões semelhantes foram observadas por Pereira et al. (2018). 

Observa-se ainda que a resistência da ligação sofre influência para grandes valores 

de módulo tangente, devido à rigidez ganha pelo modelo na região plástica do 

diagrama de tensão por deformação bilinear do aço. Além disso, a tensão de 

escoamento do aço do banzo deve ser bem avaliada, pois alterações em seus valores 

provocam grandes variações na resistência da ligação devido à maior capacidade do 

aço de resistir aos esforços que lhe são impostos durante o carregamento aplicado no 

modelo. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 ESTUDO PARAMÉTRICO 

Com o intuito de se expandir análise das ligações do tipo “T” sujeitas a carregamento 

no banzo para outras faixas de geometria e carga não abordados nos ensaios 

experimentais de Nunes (2017) realizou-se um extenso estudo paramétrico que será 

descrito neste capítulo.  

4.1 MODELOS NUMÉRICOS DA ANÁLISE PARAMÉTRICA 

Para a realização da análise paramétrica, criou-se 6 séries numéricas com espessuras 

variando de 3,0 mm a 5,5 mm com incrementos de 0,5 mm. Dentro de cada série há 

uma variação de diâmetro do montante, percorrendo valores de 30 mm a 80 mm, com 

incrementos de 10 mm. Para cada combinação de espessura do banzo e diâmetro do 

montante há também uma variação do nível de carga aplicado no banzo, com 

solicitações de compressão ou tração e a opção sem carga aplicada, totalizando 396 

modelos. Uma esquematização geral de todas as variações numéricas é apresentada 

a seguir. 

Série

{
 
 

 
 

 

1
2
3

4

5
6

 

}
 
 

 
 

                
  𝒕𝟎 (𝒎𝒎)  𝒆 𝟐𝜸

{
 
 

 
 

 

3,0
3,5
4,0

4,5

5,0
5,5

 

}
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 

 

40
34
30
27
24
22

 

}
 
 

 
 

              
𝒅𝟏(𝒎𝒎) 𝒆 𝜷

{
 
 

 
 

 

30
40
50
60
70
80

 

}
 
 

 
 

=

{
 
 

 
 

 

0,25
0,33

0,42
0,50
0,58
0,67

 

}
 
 

 
 

                 
𝑵𝟎 (%𝒇𝒚𝑨)

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

−85
−80
−60
−40
−20
0
+20
+40
+60
+80
+85

 

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Como mencionado anteriormente, manteve-se no estudo paramétrico, as mesmas 

configurações de dimensões de seção transversal do banzo dos modelos 

experimentais, sendo, portanto, adotado 120 mm de largura por 80 mm de altura. O 
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comprimento do banzo manteve-se também em 1 metro, atendendo às 

recomendações de estudos desenvolvidos mencionados anteriormente no item 3.4.  

Para o montante, adotou-se uma espessura de 4,0 mm para os modelos com 

espessura de banzo menor ou igual a 4,0 mm e de 6,0 mm para os demais. Isto foi 

feito de forma a se construir modelos com condições geométricas mais condizentes 

com a realidade construtiva, garantindo também que a perna da solda seja sempre 

1,5 vezes a espessura do banzo. Além disso, como demonstrado no item 0, a 

espessura do montante não exerce influência significativa na resistência e 

comportamento da ligação. 

A condição de apoio adotada foi a mesma dos protótipos experimentais e modelos 

numéricos de validação. Logo, há o surgimento de momentos fletores na ligação e 

sua influência será contabilizada nos cálculos deste trabalho. 

4.2 CONDIÇÕES DE VALIDADE DOS MODELOS NUMÉRICOS 

Em relação às condições de validade, é ilustrado na Figura 4.1, os modelos que 

atendem às condições normativas impostas pelas normas a ISO 14346 (2013) e NBR 

16239 (2013), conforme demonstrado anteriormente na Tabela 2.7. 

  

a) ISO 14346 (2013) b) NBR 16239 (2013) 

Figura 4.1: Atendimento dos modelos às condições de validade normativas 

Destaca-se que os modelos da série 1 foram classificados, segundo o EN 1993-1-1 

(2005), como sendo da classe 3, os da série 2 como classe 2 e as demais séries como 

classe 1. 
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Devido à quantidade de variáveis envolvidas na análise paramétrica, serão 

demonstrados ao longo desta seção, somente as figuras individuais relacionadas aos 

modelos que se encontram nos extremos da análise, ou seja, os que apresentam 

menor e maior valor de β e 2γ. Em representação 3D serão demonstrados todos os 

dados do conjunto, quando possível. Em alguns casos as escalas dos gráficos foram 

alteradas para possibilitar uma melhor representação do comportamento de cada 

modelo.  

Destaca-se que o parâmetro N% refere-se à porcentagem de carga aplicada nas 

extremidades do banzo em relação à carga de escoamento do aço para a respectiva 

seção e M% refere-se à porcentagem relativa à contribuição do momento, no meio do 

banzo, conforme esquematizado na Figura 4.2. 

 
0 0

pl,0 pl,0

N M
n 100

N M  

 

* Para cáclulos envolvendo o uso da NBR 16239 (2013) ou tubos da classe 3, Mpl,0 (módulo plástico) 
é substituído por Mel (módulo elástico). 

Figura 4.2: Esquema geral de parcelas de contribuição das tensões devido à carga normal e ao 
momento fletor na região da ligação 

Observa-se, primeiramente, comparando-se o deslocamento lateral máximo (δ) do 

banzo com o deslocamento relativo da face superior (Δ) (Figura 4.3), para a carga 

numérica relativa ao critério do deslocamento limite, que todos os modelos 

apresentaram maior deslocamento na face superior, caracterizando, desta forma, a 

predominância do modo de falha da plastificação da face superior junto aos 

montantes, e, portanto, alinhamento com o escopo de estudo deste trabalho. 

%N
%M
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Figura 4.3: Comparação entre deslocamento máximo lateral e deslocamento relativo da face superior 
do banzo para cada modelo numérico 

Na Figura 4.4 são representados os gráficos de carga aplicada no montante versus 

deslocamento relativo dos modelos de 2γ=22 e 2γ=40, β=0,25 e β=0,67, em função 

do valor da carga de compressão N% aplicada no banzo. O índice “C” presente na 

legenda se refere à solicitação de uma carga por compressão e “T” por tração. 

Observa-se que, na compressão, para cargas altas no banzo (N% maior que 60% em 

alguns modelos), o deslocamento limite, conforme determinado por Lu et al. (1994), 

geralmente é determinado pela carga de pico em vez da carga relacionada à de 

deformação de 3%b0. Na tração tem-se um comportamento diferenciado, pois o 

deslocamento limite de 3%b0 é o critério utilizado em todos os modelos. 

Além disso, quando se tem a aplicação de cargas de tração no banzo, com N% menor 

que 40%, há um ganho de rigidez e capacidade resistente dos modelos. Na 

compressão, diferentemente, há sempre a perda de capacidade resistente, 

independente da carga aplicada no banzo, sendo neste caso, muito influenciados 

pelas instabilidades de flambagem locais e plastificação. 

Plastificação da face 
lateral do banzo junto 
aos montantes 

Plastificação da face 
superior do banzo 
junto aos montantes 
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Compressão 

  

  

Tração 

  

  

Figura 4.4: Gráficos de carga versus deslocamento relativo de modelos sujeitos à compressão no 
banzo (120x80mm). 
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Na Figura 4.5 é demonstrado a variação da capacidade resistente numérica (Nnum) de 

todos os modelos em função dos parâmetros β e 2γ e da carga N%. Cada uma das 

superfícies, de cima para baixo, representa um conjunto de modelos com N% variando 

na seguinte ordem: 0%, -20%, -40%, -60%, -80% e -85%, para os modelos sujeitos à 

compressão no banzo, e na ordem: 40%, 20%, 0%, 60%, 80% e 85%, para os sujeitos 

à tração. Porém, por alguns modelos apresentarem ganho de resistência ainda com 

60% de carga de tração, pode-se ter a intersecção dessas superfícies em algumas 

regiões.  

  

a) Compressão b) Tração 

Figura 4.5: Capacidade resistente dos modelos numéricos em função dos parâmetros β e 2γ e N%. 

Observa-se que, tanto o parâmetro β, 2γ e N%, exercem grande influência na 

capacidade resistente da ligação, considerando o critério do deslocamento limite. Em 

relação à carga N%, os modelos mostraram-se mais sensíveis às cargas de 

compressão do que em relação às cargas de tração aplicadas nos banzo. Vê-se que 

há um maior afastamento das superfícies de compressão do que nas de tração, 

demonstrando, portanto, uma maior variação de capacidade resistente entre os 

modelos. 

Para o parâmetro β, percebe-se que, quanto maior o seu valor, maior é a carga 

suportada pelo modelo. Tal fato deve-se a uma melhor distribuição de tensões na face 

superior do banzo, diminuindo o efeito de puncionamento provocado pelo montante. 

Esse efeito pode ser melhor visualizado isoladamente na Figura 4.6, em que se tem 

gráficos de capacidade resistente (Nnum) em função do parâmetro β juntamente com 

gráficos de capacidade resistente numérica normalizada por meio da retirada da 

influência da resistência do material (fy) e da esbeltez (t0²) no comportamento da 

ligação (Nnum/fyt02). Percebe-se que para valores altos de β (0,50, 0,58 e 0,67) há um 

acentuado ganho de resistência associado somente à geometria do modelo.  

N
n
u
m
 (

k
N

) 

 N
n
u
m
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k
N
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Compressão 

  

  

Tração 

  

  

Figura 4.6: Influência do parâmetro β na capacidade resistente da ligação (Banzo 120x80mm). 
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Quanto ao parâmetro 2γ, relacionado à esbeltez, percebe-se que, quanto maior o seu 

valor, ou seja, quanto menor a espessura do banzo, menor é a carga suportada pela 

ligação. Isto é bastante justificável pelo fato de os banzos com paredes mais espessas 

terem maior capacidade de absorver as tensões antes que a carga de escoamento 

seja atingida. 

Realizando-se a mesma análise anterior da Figura 4.6, porém considerando a 

influência do parâmetro 2γ ao longo do eixo horizontal (Figura 4.7 e Figura 4.8), tem-

se que, para os modelos com valores de β baixos e 2γ altos, sujeitos à carga de 

compressão ou tração no banzo, na maioria dos casos, há uma tendência de 

estabilização dos valores de capacidade resistente normalizados, demonstrando um 

comportamento mais independente da esbeltez, mas dependente da carga axial (N%) 

aplicada no banzo. Devido ao pequeno diâmetro do montante em relação à largura do 

banzo, associado a modelos com paredes mais finas, o efeito de puncionamento, que 

leva a uma plastificação da face superior do banzo, é mais presente e domina o 

comportamento da ligação. Conclusões semelhantes foram abordadas por Vegte et 

al. (2006). 

Ainda analisando-se a Figura 4.7 e a Figura 4.8, observa-se para os valores de β altos 

(0,58 e 0,67), um comportamento semelhante na compressão, porém, na tração, 

quando sujeitas a carregamentos maiores que 60% da carga de escoamento do 

banzo, o comportamento dos modelos difere-se razoavelmente, principalmente para 

valores baixos de 2γ, que são os que possuem maiores rigidezes. Tal fato pode estar 

associado a grandes deslocamentos globais do modelo (comportamento de corpo 

rígido) e elevada plastificação do material do banzo na região da ligação, acarretando 

em interferências no desenvolvimento do modo de falha em estudo neste trabalho.
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Compressão 

  

  

  

  

Figura 4.7: Influência do parâmetro 2γ e N% na capacidade resistente da ligação para cargas de 
compressão no banzo (Banzo 120x80mm). 
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Tração 

  

  

  

  

Figura 4.8: Influência do parâmetro 2γ e N% na capacidade resistente da ligação para cargas de 
tração no banzo (Banzo 120x80mm). 
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Como demonstrado anteriormente, os parâmetros geométricos β e 2γ são os 

principais responsáveis pelo aumento da capacidade de carga da ligação, logo, 

modelos com valores altos de β associados com baixos valores de 2γ apresentam 

capacidades resistentes elevadas. Isso acaba implicando em um momento fletor 

elevado e, consequentemente, tensões de compressão significativas na face superior 

e de tração na face inferior na região da ligação. A essas tensões somam-se as 

oriundas da carga axial de tração ou compressão aplicada na extremidade do banzo, 

o que pode acabar levando o modelo a uma rápida plastificação e, consequentemente, 

a uma perda de carga significativa.  

Associado a isso, há o fato de que os modelos com β altos e 2γ baixos passam a ter 

um comportamento de corpo rígido com flexões excessivas, ou seja, o deslocamento 

vertical global (y) do conjunto torna-se dominante perante um deslocamento local, na 

região da ligação. Diante dessas considerações, a análise do modo de falha da 

plastificação da face superior do banzo, junto aos montantes, para estes modelos, 

torna-se inviável. Na Figura 4.9 é possível comparar e observar as considerações 

realizadas em relação às plastificações e deslocamentos globais. 

Desta forma, realizou-se um estudo dos modelos numéricos observando os valores e 

padrões de distribuições de tensões, além das parcelas de contribuição de tensões 

devido à força axial aplicada no banzo (N%) diante da parcela de contribuição de 

tensões do momento fletor oriundo da carga aplicada no montante (M%), que podem 

ser observados na Figura 4.10, e também os deslocamentos globais, representadas 

na Figura 4.11.  

Na Figura 4.10 é possível observar alguns modelos que, mesmo com pouca carga 

aplicada no banzo, a parcela de tensões normais devido ao momento é bastante alta. 

Na Figura 4.11 já é possível notar modelos com cargas altas no banzo apresentando 

deslocamentos globais excessivos em relação aos demais. Em vista dessas análises, 

alguns modelos foram retirados dos próximos estudos, sendo representados 

graficamente com marcadores sem preenchimento. 
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Compressão (N%=85%C) 

 

 

 

 

β = 0,25 β = 0,67 

2γ = 40 2γ = 22 2γ = 40 2γ = 22 

Nnum = 6 kN 

n = -0,93 

y = 0,6 mm 

Nnum = 23 kN 

n = -1,01 

y = 1,3 mm 

Nnum = 15 kN 

n = -1,05 

y = 0,7 mm 

Nnum = 40 kN 

n = -1,13 

y = 10,1 mm 

Tração (N%=85%T) 

    

 

 

 

 

β = 0,25 β = 0,67 

2γ = 40 2γ = 22 2γ = 40 2γ = 22 

Nnum = 14 kN 

n = +0,66 

y = 0,04 mm 

Nnum = 46 kN 

n = +0,53 

y = 2,6 mm 

Nnum = 32 kN 

n = +0,42 

y = 4,25 mm 

Nnum = 101 kN 

n = +0,14 

y = 15,0 mm 

Figura 4.9: Distribuição de tensões von Mises considerando o critério do deslocamento limite. 
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Figura 4.10: Parcelas de tensões devido à força normal e momento nas ligações em função dos 
parâmetros 2γ e β (Banzo 120x80mm). 
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Figura 4.11: Deslocamento global dos modelos em função em função dos parâmetros 2γ e β (Banzo 
120x80mm). 

Desta forma, as seguintes famílias de modelos foram retiradas das análises 

posteriores. 

• 2γ = 22 com β=0,67; β=0,58 e β=0,50 

• 2γ = 24 com β=0,67, β=0,58 e β=0,50 

• 2γ = 27 com β=0,67 e β=0,58  

• 2γ = 30 com β=0,67 
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4.4 FATOR DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE RESISTENTE 

Como apresentado no item 4.3, o carregamento no banzo pode reduzir 

significativamente a capacidade resistente de uma ligação, seja com carregamentos 

de compressão ou, dependendo da intensidade, com de tração. Em uma treliça real, 

os banzos são dimensionados para níveis de carregamentos mais próximos ao limite 

de plastificação, o que leva a projetos com melhor aproveitamento do material. Desta 

forma, é importante observar as equações do fator de redução da capacidade 

resistente das ligações tubulares, as quais estão associadas ao carregamento axial 

do banzo, e assim se tenha um dimensionamento mais adequado das ligações. 

O fator de redução numérico (Qf,num) é aqui dado pela razão entre a carga numérica 

obtida pelo critério do deslocamento limite e a carga correspondente à um modelo 

possuindo um mesmo valor de 2γ e β e com razão de tensões n=0, conforme a 

equação [4.1]. Destaca-se que, devido a atuação do momento fletor na ligação, os 

modelos sem carga no banzo, ou seja, com N%=0%, não necessariamente irão 

apresentar uma razão de tensões n=0 na face superior do banzo. Logo, para se obter 

a carga correspondente a n=0, realizou-se uma interpolação linear entre os valores 

mais próximos obtidos nos modelos numéricos. 

num
f,num

n 0

N
Q

N
 [4.1] 

4.4.1 Compressão (n≤0) 

Na Figura 4.12 são representadas as variações do fator de redução numérico (Qf,num) 

pela razão de tensão no banzo (n) para os modelos sujeitos a tensões de compressão 

na região da ligação, ou seja, modelos em que a soma da parcela de tensões da força 

axial aplicada no banzo (N%) somada com a parcela de tensões gerada pelo momento 

fletor (M%) resulta em uma razão de tensões (n) negativa. 
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Figura 4.12: Fator de redução (Qf,num) em função da razão de tensões (n) para cada conjunto de 
família de parâmetro 2γ e β para modelos com n negativo (Banzo 120x80mm). 

Observa-se que alguns modelos apresentaram um valor de razão de tensão (n) 

próximo ou até menor que -1,0. Neste caso, supõem-se que a plastificação total da 

seção foi atingida e a falha da ligação já ocorreu, portanto, retirou-se das análises, 

para a posterior obtenção das curvas de regressão do fator de redução, modelos que 

apresentaram n<-0.90. 
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4.4.2 Tração (n≥0) 

De forma semelhante ao item 4.4.1, realizou-se uma análise gráfica das variações do 

fator de redução numérico (Qf,num) pela razão de tensão no banzo (n) positivas 

(tração), representadas na Figura 4.13. Nela é possível observar alguns modelos com 

baixos níveis de tensões (n) apresentando fatores Qf,num com valores acima de 1,0, 

demonstrando um ganho de capacidade resistente dos modelos quando sujeitos a 

tensões de tração na região da ligação. Porém, à medida que se aumenta o valor de 

n, tem-se um processo inverso, muito associado a uma perda de carga por aumento 

da plastificação da seção, conforme discutido no item 4.3. 

  

  

  

Figura 4.13: Fator de redução (Qf,num) em função da razão de tensões (n) para cada conjunto de 
família de parâmetro 2γ e β para modelos com n positivo (Banzo 120x80mm). 
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4.5  CURVAS E SUPERFÍCIES DE REGRESSÃO 

Para obter uma função que represente a tendência de cada conjunto de pontos 

demonstradas na Figura 4.12 e na Figura 4.13, foram realizadas regressões 

utilizando-se a mesma base de equação (Equação [4.2]) presente na ISO 14346 

(2013). Esse formato também é sugerido por Liu et al. (2004), que realizou estudos 

com várias bases e identificou que este modelo representa, de maneira eficiente, a 

função do fator de redução. Além disso, recomenda-se como condições de limite da 

função: f(n)=1 para n=0 e f(n)=0 para n=-1 ou n=1 

B C D
A

fQ f(n) 1 n  [4.2] 

Baseado no estudo de Wardenier et al. (2007) sobre funções de redução para carga 

no banzo, adotou-se para o coeficiente A o valor de 1,0, obtendo-se a Equação [4.3]. 

Como forma de padronização com a ISO 14346 (2013), o expoente foi agrupado em 

uma variável chamada neste trabalho de C1,Reg (Equação [4.4]), que será obtida a 

partir de curvas e superfícies de regressão realizadas no software MATLAB (2016) 

para cada família de modelos compostos por 2γ e β, representadas anteriormente na 

Figura 4.12 (compressão) e na Figura 4.13 (tração). 

1,RegC

f,Reg
Q 1 n  [4.3] 

1,RegC B C D  [4.4] 

4.5.1 Compressão (n≤0) 

Na Figura 4.14 é ilustrado, para os modelos com 2γ=22 e 2γ=40, curvas de regressão 

dos conjuntos de pontos representativos dos fatores de redução numéricos (Qf,num) 

em função da razão de carga no banzo (n) e β. A Equação [4.3] é utilizada como base 

da função de regressão. Logo, para cada curva é obtido um valor de C1,Reg que, ao 

final deste tópico, será representado por uma equação em função dos parâmetros de 

β e 2γ. 
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Figura 4.14: Curvas de regressão para os modelos de 2γ=22 e 2γ=40 juntamente com pontos 
numéricos correspondentes de cada valor de β e n≤0.  

Os dados referentes à análise estatística de cada curva obtida no processo de 

regressão são apresentados na Tabela 4.1, em que se observam três parâmetros para 

a avaliação da qualidade do ajuste do modelo de regressão:  

• Coeficiente de determinação (R²Ajustado): Varia entre 0 e 1, indicando o quanto 

o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o seu valor, 

melhor o modelo se ajusta aos dados da amostra. 

• Média (µ) das razões Qf,Reg/Qf,Num: Indica a média dos valores das razões 

entre os valores do fator de redução de capacidade resistente (Qf,Reg) 

calculados a partir dos valores de C1,Reg obtidos das curvas de regressões e os 

valores apresentados pelos modelos numéricos (Qf,Num). Logo, quanto mais 

próximos de 1,0, mais próximos foram os dados comparados. 

• Coeficiente de variação (CoV) das médias de Qf,Reg/Qf,Num: É uma medida 

padronizada de dispersão das médias das razões Qf,Reg/Qf,Num. Quanto menor 

for o seu valor, mais homogêneos são os dados, ou seja, menor será a 

dispersão em torno da média. Segundo Gomes (1990), o coeficiente pode ser 

considerado como baixo, se for menor que 0,1, médio, quando de 0,1 a 0,2, 

alto, quando de 0,2 a 0,3, e muito alto, se for maior que 0,3. 
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Tabela 4.1: Dados estatísticos das curvas de regressão para cada conjunto de modelos compostos 
por 2γ e β e razão de tensões na região da ligação de compressão. 

Coeficiente de determinação ajustado (R²Ajustado) 
 

β = 0,25 β = 0,33 β = 0,42 β = 0,50 β = 0,58 β = 0,67 

2γ = 22 0,998 0,998 0,999 

   

2γ = 24 0,998 0,998 0,998 

   

2γ = 27 0,998 0,998 0,998 0,998 

  

2γ = 30 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 

 

2γ = 34 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 

2γ = 40 0,999 0,999 0,998 0,998 0,998 0,998 

Média (µ) das razões Qf,Reg/Qf,Num 

2γ = 22 1,00 1,00 1,00 

   

2γ = 24 0,98 0,98 0,98 

   

2γ = 27 1,03 1,03 1,04 1,00 

  

2γ = 30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

2γ = 34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2γ = 40 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 

CoV - Coeficiente de variação das médias de Qf,Reg/Qf,Num 

2γ = 22 0,042 0,048 0,065 

   

2γ = 24 0,006 0,010 0,009 

   

2γ = 27 0,038 0,041 0,044 0,007 

  

2γ = 30 0,014 0,014 0,011 0,007 0,007 

 

2γ = 34 0,017 0,016 0,014 0,012 0,006 0,008 

2γ = 40 0,011 0,019 0,018 0,017 0,012 0,008 

Observa-se que todas as curvas apresentaram coeficiente de determinação ajustado 

(R2
Ajustado) acima de 0,99, demonstrando uma ótima correlação entre pontos obtidos 

numericamente e as curvas de regressão. Em relação à média das razões Qf,Reg/Qf,Num 

e seu coeficiente de variação (CoV), percebe-se que as maiores dispersões ocorreram 

para os modelos com 2γ = 22 e 2γ = 27. Porém, todas as médias situaram-se próximas 

ao valor 1,0 e os coeficientes de variação foram menores do que 0,1, o que sugere 

que os dados apresentaram boa correlação, homogeneidade e pouca variação em 

relação à média. 
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A partir do coeficiente C1,Reg obtido para cada família de modelos (β e 2γ) é possível 

obter uma superfície representativa da variação do valor deste coeficiente (Figura 

4.15). 

  

a) Gráfico 3D do coeficiente C1,Reg b) Gráfico em isolinhas 

  

c) C1,Reg em função de β d) C1,Reg em função de 2γ 

Figura 4.15: Diferentes representações de variação do parâmetro C1,Reg (Banzo 120x80mm) 

Com esse novo conjunto de dados, realizou-se uma nova regressão sobre os valores 

de C1,Reg, que sofrem variações com 2γ e β. Observando os dados e testando-se 

várias superfícies, chegou-se à conclusão de que um plano, com função polinomial de 

primeiro grau, seria suficiente para descrever a variação desse conjunto de dados. 

Desta forma, obteve-se a Equação [4.5] para C1,Reg com intervalo de confiança dos 

coeficientes de 95% e R²ajustado = 0,946, demonstrando ser uma superfície com boa 

correlação com o conjunto de pontos mencionado.  

1,RegC 0,045 0,2( ) 0,00676(2 )  [4.5] 

Na Tabela 4.2 são expostos os demais estudos estatísticos referentes à superfície de 

regressão, em que é possível observar a média da relação Qf,Reg/Qf,Num utilizando 

todos os modelos sujeitos a uma razão de tensão no banzo de compressão e que 
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estejam dentro das condições de validade proposta, sendo Qf,Reg calculado com C1,Reg. 

Encontrou-se para a média Qf,Reg/Qf,Num o valor 1,0, demonstrando que a equação 

para C1,Reg fornece valores que geram um fator de redução de carga no banzo (Qf,Reg) 

semelhante ao encontrado numericamente nos modelos (Qf,Num) pela Equação [4.1]. 

Além disso, obteve-se um baixo valor para o coeficiente de variação, confirmando a 

pouca dispersão dos dados. 

Tabela 4.2: Dados estatísticos referentes à superfície de regressão para o coeficiente C1,Reg 

R²Ajustado Média Qf,Reg/Qf,Num (µ) CoV 

0,946 1,00* 0,0280* 

* Total de 136 modelos 

Posteriormente, no item 4.7.2, a Equação [4.5] de C1,Reg será utilizada no cálculo 

analítico da capacidade resistente proposta dos modelos estudados neste trabalho 

(Nprop) e comparada com os valores de capacidade resistente normativos (N1,Rd - ISO 

e NBR) e os obtidos numericamente (Nnum) pelo critério de Lu et al. (1994). Na Figura 

4.16 é apresentado o esquema geral de cálculo da capacidade resistente analítica, 

para uma razão de tensões no banzo negativa (n<0), semelhante ao utilizado pela ISO 

14346 (2013), porém adotando-se o valor do C1,Reg proposto. 

 

Figura 4.16: Capacidade resistente analítica para n<0 utilizando a equação para C1,Reg proposta 

4.5.2 Tração (n≥0) 

De forma semelhante ao item 4.5.1, realizou-se um estudo para os modelos sujeitos 

a uma razão de tensões (n) na região da ligação positiva (tração). As curvas de 

regressão para os modelos com 2γ=22 e 2γ=40 são apresentadas na Figura 4.17. 
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Destaca-se que alguns modelos, dependendo do nível de carga de tração aplicada no 

banzo, apresentam um aumento da capacidade resistente, logo, tem-se um Qf,num 

maior do que 1,0. Porém, a Equação [4.6], utilizada como base para a realização das 

curvas de regressão, tem como característica ser menor ou igual a 1,0. Desta forma, 

há sempre uma tendência de redução da capacidade resistente, mantendo-se, 

portanto, valores favoráveis à segurança.  

  

Figura 4.17: Curvas de regressão para os modelos de 2γ=22 e 2γ=40 juntamente com pontos 
numéricos correspondentes de cada valor de β e n≥0. 

De forma semelhante ao realizado para a compressão, na Tabela 4.3 são 

apresentados os dados referentes à análise estatística de cada curva obtida no 

processo de regressão para os modelos numéricos sujeitos à uma razão de tensões 

(n) de tração. Nota-se pelos parâmetros R²Ajustado, µ e CoV uma boa correlação e 

homogeneidade e pouca variação em torno da média das curvas de regressão com 

os valores de Qf,num de cada modelo numérico analisado. 
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Tabela 4.3: Dados estatísticos das curvas de regressão para cada conjunto de modelos compostos 
por 2γ e β e razão de tensões na região da ligação de tração. 

Coeficiente de determinação ajustado (R²Ajustado) 
 

β = 0,25 β = 0,33 β = 0,42 β = 0,50 β = 0,58 β = 0,67 

2γ = 22 0,998 0,998 0,999 

   

2γ = 24 0,998 0,998 0,998 

   

2γ = 27 0,998 0,998 0,998 0,998 

  

2γ = 30 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 

 

2γ = 34 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 

2γ = 40 0,999 0,999 0,998 0,998 0,998 0,998 

Média (µ) das razões Qf,Reg / Qf,Num 

2γ = 22 0,97 0,95 0,92 

   

2γ = 24 0,99 0,99 0,99 

   

2γ = 27 0,99 0,99 0,99 0,99 

  

2γ = 30 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

2γ = 34 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

2γ = 40 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

CoV - Coeficiente de variação das médias de Qf,Reg / Qf,Num 

2γ = 22 0,031 0,023 0,031 

   

2γ = 24 0,025 0,024 0,025 

   

2γ = 27 0,025 0,025 0,023 0,024 

  

2γ = 30 0,023 0,024 0,025 0,023 0,022 

 

2γ = 34 0,021 0,023 0,024 0,025 0,024 0,018 

2γ = 40 0,018 0,018 0,021 0,022 0,022 0,023 

Representada na Figura 4.18, tem-se a variação do coeficiente C1,Reg em função dos 

parâmetros geométricos β e 2γ em gráficos tridimensionais e bidimensionais. 
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a) Gráfico 3D b) Gráfico em isolinhas 

  

c) C1 em função de β d) C1 em função de 2γ 

Figura 4.18: Diferentes representações de variação do parâmetro C1,Reg (120x80mm) 

Realizando-se uma regressão com o espectro de valores de C1,Reg obtidos de todos 

os modelos dentro das condições de validade e com n>0, encontrou-se, como melhor 

forma de representação dos dados, uma superfície com função polinomial de segundo 

grau, representada pela Equação [4.6], com intervalo dos coeficientes com 95% de 

confiança e R2
Ajustado=0,953. Na Tabela 4.4 há a representação do estudo estatísticos 

referente à equação mencionada com conclusões semelhantes às abordadas no item 

4.5.1 (compressão). 

2 2

1,RegC 0,74 0,2( ) 0,04(2 ) 1,8( ) 0,04( 2 ) 0,0007(2 )  [4.6] 

Tabela 4.4: Dados estatísticos referentes à superfície de regressão para o coeficiente C1,Reg 

R²ajustado Média Qf,Reg/Qf,Num (µ) CoV 

0,953 0,99* 0,027* 

* Total de 101 modelos 
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4.6 CONDIÇÕES DE VALIDADE DA EQUAÇÃO PROPOSTA 

Como descrito anteriormente nos itens 4.5.1 e 4.5.2, a Equação [4.5] (compressão) e 

a Equação [4.6] (tração) propostas para C1,Reg foram obtidas a partir de regressões 

utilizando-se os resultados de capacidades resistentes dos modelos numéricos. Além 

disso, conforme mencionado nos itens 4.3 e 4.4.1, os resultados de alguns modelos 

foram retirados das análises realizadas. A partir da exclusão desses modelos, foi, 

portanto, possível obter-se os limites de aplicação (validade) dessas equações, que 

são demonstrados na Figura 4.19. 

 

 

 

22 2 40

2 50
 

 

0,90 n 0,64  

 

Figura 4.19: Limites para aplicação das formulações propostas (Condições de validade) 

4.7 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

4.7.1 Comparação da equação proposta e resultados numéricos 

Após a definição das condições de validade, realizou-se uma comparação entre a 

capacidade resistente da ligação obtida numericamente (Nnum) com a capacidade 

resistente calculada utilizando as equações de C1,Reg (Equação [4.5] e Equação [4.6]) 

propostas neste trabalho (Nprop). Esses resultados foram demonstrados na Figura 4.20 

e também na Tabela A.1 do Apêndice A, para todos os modelos analisados, tanto para 

os sujeitos a uma razão de tensões (n) de compressão ou tração; as diferentes 

esbeltezes (2γ) são diferenciadas por meio de marcadores e os valores de β por de 

cores. 

0,25 0,67
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a) Compressão (n≤0)  b) Tração (n≥0)  

Figura 4.20: Comparação Nnum por Nprop para todos os modelos dentro das condições de validade 
proposta (Banzo 120x80mm). 

Na Tabela 4.5 são fornecidos os dados estatísticos referentes à média das relações 

entre a capacidade resistente obtida a partir da equação proposta (Nprop) e a numérica 

(Nnum) para razão de tensões de compressão ou tração, além de seus respectivos 

coeficientes de variação (CoV). 

Tabela 4.5: Média das relações entre a capacidade resistente numérica e a obtida a partir da 
equação proposta juntamente com o coeficiente de variação da análise. 

 Compressão Tração 

Média Nprop./Nnum 0,70 0,71 

CoV 0,062 0,062 

Pode-se observar na Figura 4.20 e Tabela 4.5 que as equações propostas não 

resultaram, para os modelos analisados, em uma capacidade resistente de cálculo 

maior do que a apresentada pelos modelos numéricos, já que Nprop foi sempre menor 

ou próximo a Nnum (0,6Nnum < Nprop < Nnum). Além disso, a maioria dos modelos 

apresentou uma tendência de comportamento semelhante e não dispersa (CoV=0,062 

- baixo), sendo os modelos com 2γ altos e β baixos com resultados, pelas equações 

propostas, mais próximos aos obtidos numericamente se comparados com os 

modelos com 2γ baixos e β altos.  

Em média, a capacidade resistente de cálculo obtida, utilizando-se as equações 

propostas, ficaram em 70% (Nprop/Nnum=0,70) da capacidade resistente numérica para 

os modelos sujeitos a compressão no banzo e 71% para tração (Nprop/Nnum =0,71). 

Nprop (kN) Nprop (kN) 
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Em relação aos modelos com 2γ baixos e β altos citados no parágrafo anterior, tem-

se diferenças entre Nprop e Nnum relativamente altas. Vê-se na Figura 4.21, para os 

modelos de 2γ=22, β=0,42 com n e Qf,Reg diversos, que as capacidades resistentes 

calculadas com os valores de C1,Reg fornecido pela Equação [4.5] (compressão), 

proposta neste trabalho (Nprop), chegam a ser equivalente a 65% das capacidades 

apresentadas numericamente (Nnum) pelos modelos.  

 

 

Figura 4.21: Comparação Nnum por Nprop para os modelos com 2γ=22 e β=0,42 com indicação da 
variação do fator de redução (parâmetro Qf,Reg) – Banzo 120x80mm 

Porém, observando-se os valores calculados de fatores de redução da capacidade 

resistente (Qf,Reg) da Figura 4.21 é possível perceber que a maioria deles estão 

próximos a 1,0. Isso demonstra que o cálculo analítico da capacidade resistente foi 

muito pouco influenciado por Qf,Reg e, indiretamente, por C1,Reg. Portanto, os demais 

parâmetros da equação analítica de dimensionamento (Tabela 2.3) são, no caso 

analisado, os principais responsáveis pela determinação da capacidade resistente e, 

consequentemente, pela discrepância entre os valores de Nprop e Nnum. 

Além disso, conforme detalhado no item 2.4, a equação para o cálculo da capacidade 

resistente do modo de falha da plastificação da face superior do banzo, junto aos 

montantes, para seções de montante circular com banzo retangular, é uma adaptação 

da equação para seções retangulares. Devido a isso, essa equação contém 

aproximações incorporadas e não leva em consideração a existência de solda no 

elemento que, como foi demonstrado na Figura 3.27(d), exerce grande influência 

sobre a capacidade resistente da ligação.  

Alguns trabalhos, como o de Voth e Packer (2012), já realizaram análises com foco 

em ajustes de parâmetros, como o fator Qu para ligações do tipo “T” de seção circular 

n = -0,82 

Nprop = 65%Nnum 

n = -0,11 

Nprop = 65% Nnum 

 

Qf,Reg = 0,89 

Qf,Reg = 0,93 
Qf,Reg = 0,96 

Qf,Reg = 0,99 

Qf,Reg = 0,83 
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ligados a placas, com intuito de uma melhor adequação das equações de 

dimensionamento. Entretanto, essa abordagem foge do escopo deste trabalho. 

Além das considerações mencionadas, na tração, há um fator adicional que pode levar 

a uma menor correlação entre os resultados numéricos e analíticos. Como 

demonstrado anteriormente no item 4.5.2, a Equação [4.6], utilizada como base para 

a realização das curvas de regressão, fornece sempre valores menores ou iguais a 

1,0, o que pode implicar em relações Nprop/Nnum menores para os modelos que 

ganharam capacidade resistente devido aos efeitos de tração. 

Uma pequena parcela entre a diferença entre Nprop e Nnum também pode ser atribuída 

às aproximações e diferenças residuais das curvas e superfícies de regressões 

utilizados para se chegar às equações propostas. Na Figura 4.22 tem-se a 

representação dessas diferenças nos valores de C1,Reg, para a compressão e tração, 

na obtenção do plano de regressão para a determinação da Equação [4.5] e Equação 

[4.6].  

Observa-se que as diferenças residuais foram relativamente baixas (entre 0 e ±0,02), 

pouco interferindo, portanto, nos valores de capacidade resistente (Nprop). Esses 

mesmos dados também foram anteriormente analisados, de maneira estatística, pela 

Tabela 4.1, Tabela 4.2, Tabela 4.3 e Tabela 4.4.  

  

a) Compressão (n<0) b) Tração (n>0) 

Figura 4.22: Diferenças residuais do parâmetro C1,Reg em relação às superfícies de regressão 

4.7.2 Comparação da equação proposta com equações vigentes e resultados 

numéricos 

Na Figura 4.23 e Figura 4.24 são demonstrados, para modelos sujeitos a uma razão 

de tensões de compressão ou tração, respectivamente, gráficos com comparações 
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entre a capacidade resistente da ligação obtida numericamente (Nnum) com a 

calculada analiticamente pelas normas em estudo (N1,Rd - ISO 14346 (2013) e N1,Rd - 

NBR 16239 (2013)) e também pelas equações propostas (Nprop) utilizando-se C1,Reg.  

Para os cálculos utilizando-se as equações normativas foram analisados somente os 

modelos que atenderam aos requisitos geométricos de cada uma das normas, já que 

o uso destas equações, fora das condições de validade, pode levar a resultados 

inconsistentes. Os modelos que não atenderam às condições de validade normativas 

tiveram, porém, sua capacidade resistente calculada pelas equações propostas, já 

que atendem aos limites geométricos deste trabalho mencionados anteriormente na 

Figura 4.19.   

Na Tabela 4.6 e Tabela 4.7 são apresentados os dados referentes à análise estatística 

dos diversos conjuntos de dados demonstrados nos gráficos da Figura 4.23 e da 

Figura 4.24, respectivamente. Nas tabelas citadas, tem-se a média das relações entre 

a capacidade resistente calculada pelas equações normativas (N1,Rd), ou pelas 

propostas neste trabalho (Nprop), com a capacidade resistente numérica (Nnum) de cada 

modelo que está contemplado ou não pelas respectivas condições de validade 

normativa da ISO 14346 (2013) ou NBR 16239 (2013). Apresenta-se também o 

coeficiente de variação dessa relação como forma de se verificar a dispersão dos 

dados.  
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N1, Rd calculado usando as equações 
normativas (compressão) 

Nprop calculado usando a equação proposta (compressão) 

Atende às condições de validade normativa  
da ISO 14346 (2013)  

Não atende às condições de validade normativa 
da ISO 14346 (2013)  

   

Atende às condições de validade normativa 
da NBR 16239 (2013) 

Não atende às condições de validade normativa 
da NBR 16239 (2013) 

   

Figura 4.23: Comparação da capacidade resistente numerica (Nnum) pela obtida por equações analíticas (N1,Rd e Nprop) para modelos sujeitos a tensões de 
compressão na região da ligação (n≤0).

NBR 16239 

ISO 14346 Eq. Proposta Eq. Proposta 

Eq. Proposta Eq. Proposta 

Nprop (kN) Nprop (kN) 

Nprop (kN) Nprop (kN) 
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N1, Rd calculado usando as equações 
normativas (tração) 

Nprop calculado usando a equação proposta (tração) 

Atende às condições de validade normativa  
da ISO 14346 (2013)  

Não atende às condições de validade normativa 
da ISO 14346 (2013)  

   

Atende às condições de validade normativa  
da NBR 16239 (2013)  

Não atende às condições de validade normativa  
da NBR 16239 (2013)  

   

Figura 4.24: Comparação da capacidade resistente numerica (Nnum) pela obtida por equações analíticas (N1,Rd e Nprop) para modelos sujeitos a tensões de 
tração na região da ligação (n≥0). 

ISO 14236 

NBR 16239 

Eq. Proposta 

Eq. Proposta 

Eq. Proposta 

Eq. Proposta 

Nprop (kN) Nprop (kN) 

Nprop (kN) Nprop (kN) 
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Tabela 4.6: Média e coeficiente de variação das relações entre a capacidade resistente das ligações 
calculadas pelas equações normativas e pela equação proposta para compressão. 

Compressão 

    ISO 14346 (2013) NBR 16239 (2013) 

  Condições de 
Validade 

Equação 
Normativa 

Equação 
Proposta 

Equação 
Normativa 

Equação 
Proposta 

Média (µ) 

(N1,Rd ou Nporp) 
/Nnum 

Atende 0,58 0,67 0,66 0,68 

Não Atende - 0,76 - 0,73 

CoV 
Atende 0,113 0,040 0,182 0,048 

Não Atende - 0,034 - 0,054 

Tabela 4.7: Média e coeficiente de variação das relações entre a capacidade resistente das ligações 
calculadas pelas equações normativas e pela equação proposta para tração. 

Tração 

    ISO 14346 (2013) NBR 16239 (2013) 

  Condições de 
Validade 

Equação 
Normativa 

Equação 
Proposta 

Equação 
Normativa 

Equação 
Proposta 

Média (µ)  

(N1,Rd ou Nporp) 
/Nnum 

Atende 0,68 0,68 0,72 0,68 

Não Atende - 0,75 - 0,73 

CoV 
Atende 0,035 0,038 0,052 0,047 

Não Atende - 0,037 - 0,052 

• Compressão (n<0) 

Observando-se os gráficos da Figura 4.23 juntamente com a Tabela 4.6, percebe-se 

que as normas ISO 14346 (2013) e NBR 16239 (2013) apresentaram valores de 

capacidades resistentes de cálculo na compressão, em média, com maiores 

dispersões (CoV=0,113 e CoV=0,182, respectivamente); nos gráficos da Figura 4.23 

vê-se facilmente uma maior aleatoriedade e distanciamento dos pontos apresentados. 

Além disso, os resultados pela ISO 14346 (2013) tiveram o menor valor da relação de 

média de N1,Rd/Nnum, que foi de 0,58, o que demonstra a presença de valores de 

capacidade resistente de cálculo mais conservadores. A equação para compressão 

utilizando o C1,Reg proposta mostrou-se eficiente em relação aos modelos calculados 

com as equações normativas, pois além de apresentar melhores correlações com a 
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capacidade resistente numérica (Nprop/Nnum=0,68), a dispersão em torno da média foi 

baixa (CoV<0,05).  

Para os modelos com compressão (n<0) analisados neste trabalho e não 

contemplados pelas condições de validade normativas da ISO 14346 (2013) e NBR 

16239 (2013), porém calculados com a equação proposta, as correlações com a 

capacidade resistente numérica foram melhores, apresentando relações de média 

Nprop/Nnum de 0,76 e 0,73, respectivamente. Esse fato é possível de ser visualizado na 

Figura 4.23 por meio de uma maior aproximação dos pontos em torno da linha 

tracejada, em que Nprop = Nnum. 

• Tração (n>0) 

Na tração, observando-se a Figura 4.24 e Tabela 4.7, não houve diferença significativa 

entre as equações normativas e a equação para tração proposta, pois esta equação 

e a da norma ISO 14346 (2013) apresentaram valores de relação (N1,Rd ou Nprop)/Nnum, 

em média, de 0,68 e CoV de 0,038 e 0,035, respectivamente; já a norma brasileira 

apresentou um valor de relação de N1,Rd/Nnum de 0,72 e CoV de 0,052.  

Conclusões parecidas podem ser obtidas graficamente na Figura 4.24 mostrada 

anteriormente, já que, como é possível observar, os conjuntos de pontos calculados 

por cada uma das equações seguem a mesma tendência. Além disso, conforme 

mencionado anteriormente no item 4.5.2, vale destacar que o cálculo do fator de 

redução é limitado ao valor 1,0, mesmo que razões de tensões de tração no banzo 

possam trazer efeitos favoráveis ao ganho de capacidade resistente da ligação. 

Portanto, parte da diminuição da relação N1,Rd/Nnum ou Nprop/Nnum se deve a esse fato. 

Na análise dos modelos não contemplados pela ISO 14346 (2013), utilizando-se a 

equação de tração proposta neste trabalho no cálculo da capacidade resistente, 

percebe-se que houve boa correlação, com relações altas de média Nprop/Nnum = 0,75 

e pouca dispersão (CoV =0,037). Para os modelos analisados, não contemplados pela 

NBR 16239 (2013), as conclusões foram parecidas, pois a relação Nprop/Nnum foi de 

0,73 e CoV =0,052.   

Logo, as equações propostas, tanto para carregamentos de tração como de 

compressão, mostraram-se eficientes e viáveis para efeito de futuros 

dimensionamentos e expansão das condições de validade normativas. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo a determinação de uma função para descrever a 

redução na capacidade resistente de uma ligação do tipo “T” quando submetida a 

carregamentos no banzo. Como as formulações de normas de dimensionamento são 

obtidas por meio de equações teóricas e, diversas vezes, por formulações 

semiempíricas, os estudos numéricos e experimentais de perfis compostos de seções 

tubulares são de grande relevância para o desenvolvimento de equações que visem, 

além da otimização e economia, uma segurança para os projetistas sobre a real 

capacidade resistente da estrutura e de seu comportamento. 

Após a análise dos resultados, uma das primeiras conclusões que se obtém é que a 

esbeltez tem uma influência significativa na resistência da ligação, tanto numérica 

quanto teórica. O parâmetro 2γ tem uma relação que é inversamente proporcional a 

essa resistência, já que quanto menor a espessura do banzo, maior é o parâmetro 2γ 

e menor é a capacidade que o elemento possui para impedir que ocorra a flambagem 

e instabilidades locais na peça. 

Para o parâmetro β, percebeu-se que, quanto maior o seu valor, maior é a carga 

suportada pela ligação. Nos modelos com baixos valores de β (montantes com 

pequenos diâmetros) e 2γ altos (banzos esbeltos) o efeito de puncionamento 

provocado pelo montante é bastante presente e domina a falha da ligação pelo 

amassamento da face superior do banzo. Porém, para altos valores de β associados 

com baixos valores de 2γ (banzos espessos), deslocamentos globais excessivos e a 

alta plastificação do banzo na região da ligação, principalmente quando se tem altas 

cargas no banzo, fazem com que o modelo apresente um comportamento de corpo 

rígido, dificultando a realização de análises do modo de falha da plastificação da face 

superior da seção do banzo junto aos montantes.  
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Em relação à carga N0 (ou N%) aplicada no banzo, percebeu-se que a compressão 

tem um efeito de redução da capacidade resistente das ligações diretamente 

relacionada à intensidade de carga aplicada, já que quanto maior o valor de N0, maior 

é a redução da carga suportada pela ligação. Na tração, porém, tem-se um efeito 

contrário para cargas aplicadas menores do que 40% da tensão de escoamento do 

banzo. Dependendo das combinações de β e 2γ esse valor pode chegar a 60%. 

Na realização das curvas e superfícies de regressões para a obtenção das equações 

representativas do parâmetro C1,Reg e, consequentemente, dos valores dos fatores de 

redução de capacidade resistente (Qf,Reg), obteve-se boas correlações com os valores 

apresentados pelos modelos numéricos (Qf,num). As equações propostas 

apresentaram alto coeficiente de determinação (R2
Ajustado), além de baixas dispersões 

(CoV). 

Para os modelos numéricos sujeitos a uma razão de tensões de compressão, as 

equações normativas da ISO 14346 (2013) e da NBR 16239 (2013) demonstraram 

grandes dispersões, sendo que a primeira apresentou, em média, valores para a 

capacidade resistente de cálculo mais conservadores. A equação proposta neste 

trabalho resultou em valores de capacidade resistente com uma melhor correlação 

com as dos modelos numéricos quando comparado com as normas citadas, pois além 

de ter apresentado uma relação entre a capacidade resistente proposta (Nprop) e a 

numérica (Nnum) mais alta, o coeficiente de variação da média dessas relações foi 

baixo, demonstrando menor dispersão dos dados. 

Na tração, não houve diferença significativa entre as equações normativas e a 

equação para tração proposta neste trabalho, tendo todas as equações apresentados 

uma média de capacidade resistente próxima a 70% da apresentada pelos modelos 

numéricos.  

Para os modelos analisados neste trabalho e não contemplados pelas normas ISO 

14346 (2013) e da NBR 16239 (2013), a equação proposta, tanto para a tração como 

para a compressão, apresentaram as maiores relações Nprop/Nnum, além de baixa 

dispersão, demonstrando, portanto, boa extrapolação. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Análise de perfis com seções esbeltas e com carregamento no banzo; 

• Novas proposições de equações para o parâmetro geométrico Qu nas 

ligações do tipo “T” com montante circular e banzo retangular; 

• Estudo de novas tipologias de ligações sujeitas a carregamento no banzo; 

• Avaliação das ligações considerando-se o banzo totalmente apoiado; 
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APÊNDICE 

Na Tabela A.1 são apresentadas informações sobre o nível de razões de tensões no 

banzo, capacidade resistente numérica e analítica, obtida pelas equações normativas 

e pelas propostas neste trabalho para cada um dos modelos analisados. Alguns dados 

foram suprimidos por não estarem dentro das condições de validade proposta, o que 

poderia resultar em valores inconsistentes caso fossem calculados. Os seguintes 

termos são utilizados para a identificação das informações na tabela. 

N% = porcentagem de carga aplicada no banzo em relação à carga de escoamento 

(sinal negativo para compressão) 

Nnum = Capacidade resistente numérica obtida pelo critério do deslocamento limite 

NISO = Capacidade resistente de cálculo obtido a partir das equações da ISO 14346 

(2013) 

NNBR = Capacidade resistente de cálculo obtido a partir das equações da NBR 16239 

(2013) 

NProp = Capacidade resistente de cálculo obtido a partir das equações propostas neste 

trabalho  

nNBR = razão de tensões no banzo calculado com módulo elástico e utilizado nos 

cálculos da capacidade resistente de cálculo da NBR 16239 (2013) 

nISO,Proposta = razão de tensões no banzo calculado com módulo plástico para tubos 

classe 1 e 2 e com o módulo elástico para a classe 3 e utilizado nos cálculos da 

capacidade resistente da ISO 14346 (2013) e deste trabalho 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

22 

0,25 

-85 -1,04 -1,01 22,9 - - - - - - 

-80 -1,02 -0,99 27,2 - - - - - - 

-60 -0,92 -0,87 38,8 - - 28,1 - - 0,72 

-40 -0,76 -0,71 43,6 - - 31,5 - - 0,72 

-20 -0,59 -0,53 47,0 - - 33,8 - - 0,72 

0 -0,41 -0,35 49,3 - - 35,4 - - 0,72 

20 -0,22 -0,16 50,9 - - 36,7 - - 0,72 

40 -0,03 0,04 51,7 - - 37,5 - - 0,72 

60 0,17 0,24 51,6 - - 36,2 - - 0,70 

80 0,40 0,46 48,1 - - 34,5 - - 0,72 

85 0,47 0,53 45,6 - - 33,9 - - 0,74 

0,33 

-85 -1,06 -1,03 25,9 - - - - - - 

-80 -1,05 -1,02 30,8 - - - - - - 

-60 -0,97 -0,92 45,1 13,9 - - 0,31 - - 

-40 -0,82 -0,76 51,1 22,5 - 34,9 0,44 - 0,68 

-20 -0,65 -0,59 55,0 28,4 - 37,3 0,52 - 0,68 

0 -0,48 -0,41 57,8 33,3 - 39,1 0,58 - 0,68 

20 -0,29 -0,22 59,8 37,6 - 40,5 0,63 - 0,68 

40 -0,10 -0,03 61,0 41,3 - 41,7 0,68 - 0,68 

60 0,10 0,17 61,1 41,1 - 40,5 0,67 - 0,66 

80 0,34 0,40 56,2 39,8 - 38,4 0,71 - 0,68 

85 0,41 0,47 53,5 39,3 - 37,6 0,73 - 0,70 

0,42 

-85 -1,09 -1,06 29,4 - 12,5 - - 0,43 - 

-80 -1,09 -1,05 35,0 - 12,5 - - 0,36 - 

-60 -1,03 -0,97 52,2 12,2 15,2 - 0,23 0,29 - 

-40 -0,90 -0,82 60,3 24,5 21,1 39,6 0,41 0,35 0,66 

-20 -0,74 -0,66 64,9 31,4 28,4 42,4 0,48 0,44 0,65 

0 -0,56 -0,48 68,3 37,0 36,6 44,5 0,54 0,54 0,65 

20 -0,38 -0,30 70,7 41,6 44,8 45,9 0,59 0,63 0,65 

40 -0,20 -0,11 72,3 45,6 53,0 47,2 0,63 0,73 0,65 

60 0,00 0,09 72,5 47,3 47,8 46,7 0,65 0,66 0,64 

80 0,26 0,34 65,6 45,8 47,8 43,4 0,70 0,73 0,66 

85 0,33 0,41 62,7 45,3 47,8 42,3 0,72 0,76 0,67 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

22 

0,50 

-85 -1,12 -1,08 33,3 - - - - - - 

-80 -1,13 -1,08 40,3 - - - - - - 

-60 -1,10 -1,03 61,0 - 22,9 - - 0,38 - 

-40 -1,00 -0,91 73,2 23,5 27,3 - 0,32 0,37 - 

-20 -0,85 -0,76 79,0 33,1 33,8 - 0,42 0,43 - 

0 -0,69 -0,58 83,1 40,3 40,8 - 0,48 0,49 - 

20 -0,51 -0,41 86,2 45,4 48,7 - 0,53 0,56 - 

40 -0,33 -0,22 88,3 50,0 56,5 - 0,57 0,64 - 

60 -0,12 -0,01 86,9 54,4 65,7 - 0,63 0,76 - 

80 0,16 0,25 77,8 53,0 54,6 - 0,68 0,70 - 

85 0,24 0,33 74,4 52,4 54,6 - 0,70 0,73 - 

0,58 

-85 -1,15 -1,11 36,8 - - - - - - 

-80 -1,18 -1,12 45,8 - - - - - - 

-60 -1,19 -1,10 71,3 - - - - - - 

-40 -1,13 -1,02 88,7 - - - - - - 

-20 -1,01 -0,89 98,1 32,1 38,4 - 0,33 0,39 - 

0 -0,85 -0,73 103,3 42,4 45,5 - 0,41 0,44 - 

20 -0,69 -0,56 107,4 49,4 52,5 - 0,46 0,49 - 

40 -0,50 -0,36 108,7 55,4 60,8 - 0,51 0,56 - 

60 -0,26 -0,13 103,6 61,0 71,4 - 0,59 0,69 - 

80 0,05 0,16 91,1 62,6 63,7 - 0,69 0,70 - 

85 0,13 0,24 87,3 62,0 63,7 - 0,71 0,73 - 

0,67 

-85 -1,18 -1,13 39,6 - - - - - - 

-80 -1,22 -1,16 51,2 - - - - - - 

-60 -1,30 -1,20 84,8 - - - - - - 

-40 -1,28 -1,15 107,0 - - - - - - 

-20 -1,21 -1,06 122,7 - - - - - - 

0 -1,09 -0,93 131,9 38,8 51,0 - 0,29 0,39 - 

20 -0,91 -0,75 134,7 54,4 59,5 - 0,40 0,44 - 

40 -0,69 -0,53 131,8 64,3 69,8 - 0,49 0,53 - 

60 -0,41 -0,26 122,0 72,5 82,9 - 0,59 0,68 - 

80 -0,07 0,06 105,4 78,1 98,9 - 0,74 0,94 - 

85 0,02 0,14 100,7 77,4 78,6 - 0,77 0,78 - 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

24 

0,25 

-85 -1,02 -0,99 18,9 - - - - - - 

-80 -1,00 -0,97 22,4 - - - - - - 

-60 -0,88 -0,84 31,0 - - 23,3 - - 0,75 

-40 -0,71 -0,67 35,1 - - 26,2 - - 0,75 

-20 -0,54 -0,49 37,9 - - 28,0 - - 0,74 

0 -0,35 -0,30 39,9 - - 29,4 - - 0,74 

20 -0,17 -0,11 41,2 - - 30,6 - - 0,74 

40 0,03 0,08 41,7 - - 30,9 - - 0,74 

60 0,23 0,28 41,6 - - 30,1 - - 0,72 

80 0,45 0,50 39,4 - - 28,9 - - 0,74 

85 0,52 0,56 37,5 - - 28,5 - - 0,76 

0,33 

-85 -1,04 -1,01 21,4 - - - - - - 

-80 -1,02 -0,99 25,3 - - - - - - 

-60 -0,92 -0,88 36,2 - - 25,6 - - 0,71 

-40 -0,76 -0,71 40,8 - - 29,0 - - 0,71 

-20 -0,59 -0,54 44,1 - - 31,0 - - 0,70 

0 -0,41 -0,35 46,5 - - 32,5 - - 0,70 

20 -0,23 -0,17 48,1 - - 33,7 - - 0,70 

40 -0,03 0,03 49,0 - - 34,5 - - 0,70 

60 0,17 0,23 49,0 - - 33,4 - - 0,68 

80 0,39 0,45 45,8 - - 32,0 - - 0,70 

85 0,46 0,52 43,6 - - 31,5 - - 0,72 

0,42 

-85 -1,07 -1,04 24,6 - 11,1 - - 0,45 - 

-80 -1,06 -1,02 29,0 - 11,5 - - 0,40 - 

-60 -0,98 -0,92 42,4 14,7 14,5 - 0,35 0,34 - 

-40 -0,83 -0,77 48,3 22,3 20,1 32,9 0,46 0,42 0,68 

-20 -0,66 -0,60 52,2 27,6 26,5 35,3 0,53 0,51 0,68 

0 -0,49 -0,42 55,0 31,9 32,9 36,9 0,58 0,60 0,67 

20 -0,31 -0,23 57,0 35,6 39,7 38,2 0,63 0,70 0,67 

40 -0,12 -0,04 58,3 38,8 46,8 39,3 0,67 0,80 0,67 

60 0,08 0,15 58,6 38,8 39,5 38,3 0,66 0,67 0,65 

80 0,32 0,39 53,8 37,6 39,5 36,1 0,70 0,73 0,67 

85 0,39 0,46 51,4 37,1 39,5 35,3 0,72 0,77 0,69 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

24 

0,50 

-85 -1,10 -1,07 28,3 - 18,9 - - 0,67 - 

-80 -1,10 -1,06 33,7 - 18,9 - - 0,56 - 

-60 -1,04 -0,98 49,9 11,5 21,1 - 0,23 0,42 - 

-40 -0,92 -0,84 58,3 23,7 25,4 - 0,41 0,44 - 

-20 -0,76 -0,68 62,9 30,3 31,2 - 0,48 0,50 - 

0 -0,59 -0,50 66,2 35,4 37,3 - 0,53 0,56 - 

20 -0,41 -0,32 68,8 39,4 43,8 - 0,57 0,64 - 

40 -0,23 -0,14 70,5 42,8 50,3 - 0,61 0,71 - 

60 -0,03 0,06 70,6 44,8 57,6 - 0,63 0,82 - 

80 0,23 0,31 63,8 43,5 45,1 - 0,68 0,71 - 

85 0,31 0,39 61,0 42,9 45,1 - 0,70 0,74 - 

0,58 

-85 -1,14 -1,10 32,3 - - - - - - 

-80 -1,15 -1,10 39,3 - - - - - - 

-60 -1,12 -1,05 59,0 - - - - - - 

-40 -1,04 -0,95 71,6 20,8 30,7 - 0,29 0,43 - 

-20 -0,89 -0,79 77,9 32,4 36,1 - 0,42 0,46 - 

0 -0,73 -0,62 82,1 39,0 41,9 - 0,48 0,51 - 

20 -0,56 -0,45 85,4 43,7 48,1 - 0,51 0,56 - 

40 -0,38 -0,27 87,5 47,7 54,6 - 0,55 0,62 - 

60 -0,16 -0,05 85,2 51,8 62,6 - 0,61 0,73 - 

80 0,13 0,22 75,6 51,3 52,6 - 0,68 0,70 - 

85 0,21 0,30 72,5 50,8 52,6 - 0,70 0,73 - 

0,67 

-85 -1,17 -1,12 35,6 - - - - - - 

-80 -1,20 -1,14 44,9 - - - - - - 

-60 -1,23 -1,14 70,6 - - - - - - 

-40 -1,18 -1,07 88,4 - - - - - - 

-20 -1,08 -0,95 99,2 29,4 42,5 - 0,30 0,43 - 

0 -0,93 -0,80 105,1 42,4 48,4 - 0,40 0,46 - 

20 -0,77 -0,63 109,1 49,9 54,6 - 0,46 0,50 - 

40 -0,57 -0,43 109,0 55,9 62,3 - 0,51 0,57 - 

60 -0,31 -0,18 102,6 61,6 72,4 - 0,60 0,71 - 

80 0,01 0,12 88,9 64,1 64,9 - 0,72 0,73 - 

85 0,10 0,20 84,8 63,5 64,9 - 0,75 0,77 - 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

27 

0,25 

-85 -1,00 -0,98 15,1 - - - - - - 

-80 -0,97 -0,95 17,9 - - - - - - 

-60 -0,83 -0,80 24,3 - - 19,0 - - 0,78 

-40 -0,67 -0,63 27,7 - - 21,1 - - 0,76 

-20 -0,49 -0,45 30,0 - - 22,7 - - 0,75 

0 -0,30 -0,26 31,6 - - 23,9 - - 0,76 

20 -0,11 -0,07 32,7 - - 24,9 - - 0,76 

40 0,08 0,12 33,1 - - 25,0 - - 0,76 

60 0,28 0,33 33,0 - - 24,6 - - 0,75 

80 0,50 0,54 31,6 - - 24,0 - - 0,76 

85 0,56 0,60 30,2 - - 23,8 - - 0,79 

0,33 

-85 -1,02 -0,99 17,3 - - - - - - 

-80 -1,00 -0,97 20,3 - - - - - - 

-60 -0,87 -0,84 28,3 - - 20,8 - - 0,74 

-40 -0,71 -0,67 32,2 - - 23,4 - - 0,73 

-20 -0,54 -0,49 34,9 - - 25,1 - - 0,72 

0 -0,36 -0,31 36,8 - - 26,4 - - 0,72 

20 -0,17 -0,12 38,1 - - 27,4 - - 0,72 

40 0,03 0,08 38,8 - - 27,8 - - 0,72 

60 0,23 0,28 38,8 - - 27,3 - - 0,70 

80 0,44 0,49 36,9 - - 26,6 - - 0,72 

85 0,51 0,56 35,2 - - 26,3 - - 0,75 

0,42 

-85 -1,04 -1,02 19,9 - 9,9 - - 0,50 - 

-80 -1,02 -0,99 23,3 5,3 10,5 - 0,23 0,45 - 

-60 -0,92 -0,88 33,3 14,0 13,5 23,6 0,42 0,41 0,71 

-40 -0,76 -0,71 37,8 19,7 18,4 26,8 0,52 0,49 0,71 

-20 -0,60 -0,54 41,0 23,6 23,3 28,6 0,58 0,57 0,70 

0 -0,42 -0,36 43,3 26,9 28,8 30,0 0,62 0,66 0,69 

20 -0,23 -0,17 45,0 29,7 34,6 31,1 0,66 0,77 0,69 

40 -0,04 0,02 45,9 31,9 40,3 31,9 0,69 0,88 0,69 

60 0,16 0,22 46,1 31,2 32,0 31,0 0,68 0,69 0,67 

80 0,38 0,44 43,2 30,2 32,0 29,9 0,70 0,74 0,69 

85 0,45 0,51 41,2 29,8 32,0 29,4 0,72 0,78 0,71 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

27 

0,50 

-85 -1,07 -1,04 23,3 - 16,2 - - 0,70 - 

-80 -1,06 -1,03 27,3 - 16,5 - - 0,60 - 

-60 -0,98 -0,93 39,6 14,4 18,9 - 0,36 0,48 - 

-40 -0,84 -0,78 45,4 21,5 22,9 30,1 0,47 0,51 0,66 

-20 -0,67 -0,61 49,2 26,3 27,9 32,4 0,53 0,57 0,66 

0 -0,50 -0,43 52,0 30,0 32,9 34,0 0,58 0,63 0,65 

20 -0,32 -0,25 54,0 33,0 38,1 35,2 0,61 0,71 0,65 

40 -0,13 -0,06 55,3 35,8 43,7 36,2 0,65 0,79 0,66 

60 0,06 0,14 55,8 36,0 36,5 35,6 0,65 0,66 0,64 

80 0,31 0,37 51,2 34,9 36,5 33,6 0,68 0,71 0,66 

85 0,38 0,44 49,0 34,5 36,5 32,9 0,70 0,75 0,67 

0,58 

-85 -1,11 -1,08 27,2 - - - - - - 

-80 -1,11 -1,07 32,4 - - - - - - 

-60 -1,06 -1,00 47,5 0,0 24,3 - 0,00 0,51 - 

-40 -0,94 -0,87 56,1 22,6 27,8 - 0,40 0,50 - 

-20 -0,78 -0,70 60,7 29,3 32,5 - 0,48 0,54 - 

0 -0,62 -0,53 64,0 33,7 37,2 - 0,53 0,58 - 

20 -0,44 -0,35 66,7 37,3 42,5 - 0,56 0,64 - 

40 -0,26 -0,17 68,5 40,2 47,8 - 0,59 0,70 - 

60 -0,06 0,03 68,3 42,5 53,7 - 0,62 0,79 - 

80 0,21 0,29 61,3 41,2 42,6 - 0,67 0,70 - 

85 0,28 0,36 58,8 40,8 42,6 - 0,69 0,72 - 

0,67 

-85 -1,15 -1,11 31,2 - - - - - - 

-80 -1,17 -1,12 38,5 - - - - - - 

-60 -1,16 -1,08 57,9 - - - - - - 

-40 -1,08 -0,99 71,0 15,5 34,5 - 0,22 0,49 - 

-20 -0,95 -0,85 78,1 31,8 38,5 - 0,41 0,49 - 

0 -0,79 -0,69 82,4 38,6 43,6 - 0,47 0,53 - 

20 -0,63 -0,51 85,9 43,5 48,6 - 0,51 0,57 - 

40 -0,44 -0,33 87,5 47,3 54,6 - 0,54 0,62 - 

60 -0,21 -0,10 84,0 51,1 61,8 - 0,61 0,74 - 

80 0,09 0,19 73,7 51,5 52,6 - 0,70 0,71 - 

85 0,17 0,26 70,3 51,0 52,6 - 0,73 0,75 - 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

30 

0,25 

-85 -0,97 -0,96 11,7 - - - - - - 

-80 -0,95 -0,93 14,0 - - - - - - 

-60 -0,80 -0,77 18,7 - - 14,9 - - 0,80 

-40 -0,63 -0,60 21,5 - - 16,6 - - 0,77 

-20 -0,45 -0,42 23,4 - - 17,9 - - 0,76 

0 -0,26 -0,23 24,7 - - 18,9 - - 0,77 

20 -0,07 -0,04 25,5 - - 19,8 - - 0,77 

40 0,13 0,16 25,9 - - 19,8 - - 0,77 

60 0,33 0,36 25,8 - - 19,6 - - 0,76 

80 0,53 0,57 25,0 - - 19,4 - - 0,77 

85 0,60 0,63 24,0 - - 19,3 - - 0,80 

0,33 

-85 -0,99 -0,97 13,3 - - - - - - 

-80 -0,97 -0,94 15,7 - - - - - - 

-60 -0,83 -0,80 21,5 - - 16,5 - - 0,77 

-40 -0,66 -0,63 24,8 - - 18,5 - - 0,75 

-20 -0,49 -0,45 27,0 - - 19,9 - - 0,74 

0 -0,30 -0,26 28,5 - - 21,0 - - 0,74 

20 -0,11 -0,07 29,5 - - 21,8 - - 0,74 

40 0,08 0,12 30,0 - - 22,0 - - 0,73 

60 0,28 0,32 30,0 - - 21,8 - - 0,73 

80 0,49 0,53 29,0 - - 21,5 - - 0,74 

85 0,56 0,59 27,7 - - 21,4 - - 0,77 

0,42 

-85 -1,01 -0,99 15,5 4,2 8,5 - 0,27 0,55 - 

-80 -0,99 -0,97 18,0 6,4 9,0 - 0,36 0,50 - 

-60 -0,87 -0,83 25,3 12,7 11,9 18,9 0,50 0,47 0,75 

-40 -0,71 -0,67 28,9 16,4 15,8 21,1 0,57 0,54 0,73 

-20 -0,53 -0,49 31,5 19,4 20,1 22,6 0,62 0,64 0,72 

0 -0,35 -0,31 33,4 21,9 24,4 23,8 0,65 0,73 0,71 

20 -0,17 -0,12 34,7 24,0 28,7 24,7 0,69 0,83 0,71 

40 0,02 0,07 35,4 25,1 25,3 25,1 0,71 0,71 0,71 

60 0,22 0,27 35,5 24,5 25,3 24,7 0,69 0,71 0,70 

80 0,44 0,49 33,9 23,6 25,3 24,1 0,70 0,74 0,71 

85 0,51 0,55 32,4 23,3 25,3 23,9 0,72 0,78 0,74 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

30 

0,50 

-85 -1,04 -1,02 18,3 - 13,5 - - 0,74 - 

-80 -1,02 -1,00 21,2 0,0 14,0 - 0,00 0,66 - 

-60 -0,92 -0,88 30,2 13,7 16,3 21,1 0,46 0,54 0,70 

-40 -0,76 -0,72 34,4 18,5 20,0 23,9 0,54 0,58 0,69 

-20 -0,60 -0,55 37,5 21,8 23,7 25,7 0,58 0,63 0,68 

0 -0,42 -0,37 39,7 24,6 27,8 27,0 0,62 0,70 0,68 

20 -0,24 -0,18 41,3 26,9 32,0 28,0 0,65 0,77 0,68 

40 -0,05 0,01 42,3 28,8 36,4 28,8 0,68 0,86 0,68 

60 0,15 0,21 42,7 28,2 28,9 28,1 0,66 0,68 0,66 

80 0,38 0,43 40,0 27,3 28,9 27,0 0,68 0,72 0,67 

85 0,44 0,50 38,2 26,9 28,9 26,6 0,70 0,75 0,69 

0,58 

-85 -1,08 -1,05 21,8 - 18,7 - - 0,86 - 

-80 -1,07 -1,03 25,4 - 18,9 - - 0,74 - 

-60 -0,99 -0,94 36,4 14,1 20,8 - 0,39 0,57 - 

-40 -0,85 -0,79 42,1 20,8 24,0 27,4 0,49 0,57 0,65 

-20 -0,68 -0,62 45,7 25,0 28,0 29,6 0,55 0,61 0,65 

0 -0,51 -0,45 48,4 28,0 31,9 31,1 0,58 0,66 0,64 

20 -0,33 -0,26 50,5 30,7 36,1 32,4 0,61 0,72 0,64 

40 -0,15 -0,08 51,8 32,8 40,3 33,3 0,63 0,78 0,64 

60 0,05 0,12 52,3 33,3 33,7 32,8 0,64 0,64 0,63 

80 0,29 0,36 47,7 32,2 33,7 30,9 0,67 0,71 0,65 

85 0,36 0,43 45,8 31,8 33,7 30,2 0,70 0,74 0,66 

0,67 

-85 -1,13 -1,09 26,1 - - - - - - 

-80 -1,13 -1,09 31,4 - - - - - - 

-60 -1,08 -1,02 45,3 - 27,2 - - 0,60 - 

-40 -0,97 -0,90 54,2 22,6 30,0 - 0,42 0,55 - 

-20 -0,82 -0,74 58,8 29,1 33,7 - 0,49 0,57 - 

0 -0,66 -0,57 62,2 33,2 37,7 - 0,53 0,61 - 

20 -0,49 -0,40 64,9 36,3 41,9 - 0,56 0,65 - 

40 -0,31 -0,21 66,8 39,0 46,3 - 0,58 0,69 - 

60 -0,10 -0,01 66,0 41,4 51,5 - 0,63 0,78 - 

80 0,18 0,26 58,5 40,3 41,6 - 0,69 0,71 - 

85 0,26 0,34 55,8 39,9 41,6 - 0,71 0,74 - 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

34 

0,25 

-85 -0,95 -0,94 8,8 - - - - - - 

-80 -0,92 -0,91 10,5 - - - - - - 

-60 -0,77 -0,75 14,1 - - 11,2 - - 0,79 

-40 -0,59 -0,57 16,3 - - 12,6 - - 0,77 

-20 -0,41 -0,38 17,8 - - 13,7 - - 0,77 

0 -0,22 -0,19 18,8 - - 14,5 - - 0,77 

20 -0,03 0,00 19,5 - - 15,3 - - 0,78 

40 0,17 0,20 19,8 - - 15,2 - - 0,77 

60 0,37 0,40 19,7 - - 15,2 - - 0,77 

80 0,57 0,60 19,2 - - 15,1 - - 0,79 

85 0,63 0,66 18,6 - - 15,1 - - 0,81 

0,33 

-85 -0,97 -0,95 9,9 - - - - - - 

-80 -0,94 -0,92 11,8 - - - - - - 

-60 -0,79 -0,77 16,1 - - 12,5 - - 0,78 

-40 -0,62 -0,59 18,7 - - 14,1 - - 0,75 

-20 -0,44 -0,41 20,4 - - 15,2 - - 0,74 

0 -0,26 -0,22 21,6 - - 16,1 - - 0,74 

20 -0,07 -0,03 22,4 - - 16,8 - - 0,75 

40 0,13 0,16 22,8 - - 16,9 - - 0,74 

60 0,33 0,36 22,8 - - 16,9 - - 0,74 

80 0,54 0,57 22,3 - - 16,9 - - 0,76 

85 0,60 0,63 21,5 - - 16,9 - - 0,79 

0,42 

-85 -0,99 -0,97 11,5 - 6,9 - - 0,60 - 

-80 -0,96 -0,94 13,4 - 7,5 - - 0,56 - 

-60 -0,82 -0,79 18,6 - 10,0 14,4 - 0,54 0,77 

-40 -0,66 -0,62 21,6 - 13,0 16,1 - 0,60 0,75 

-20 -0,48 -0,44 23,6 - 16,3 17,3 - 0,69 0,73 

0 -0,30 -0,26 25,1 - 19,6 18,3 - 0,78 0,73 

20 -0,11 -0,07 26,1 - 23,1 19,1 - 0,89 0,73 

40 0,08 0,12 26,6 - 19,3 19,3 - 0,73 0,72 

60 0,28 0,32 26,7 - 19,3 19,2 - 0,72 0,72 

80 0,49 0,53 26,0 - 19,3 19,1 - 0,74 0,73 

85 0,56 0,59 24,9 - 19,3 19,0 - 0,78 0,76 



  122 

 

Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

34 

0,50 

-85 -1,01 -0,99 13,7 4,4 10,9 - 0,32 0,79 - 

-80 -0,99 -0,96 15,7 7,2 11,2 - 0,46 0,71 - 

-60 -0,86 -0,83 22,1 11,9 13,5 16,2 0,54 0,61 0,73 

-40 -0,70 -0,66 25,5 15,2 16,4 18,3 0,59 0,64 0,72 

-20 -0,53 -0,49 28,0 17,5 19,4 19,6 0,62 0,69 0,70 

0 -0,35 -0,31 29,7 19,4 22,5 20,7 0,65 0,76 0,70 

20 -0,17 -0,12 31,0 21,1 25,7 21,6 0,68 0,83 0,70 

40 0,02 0,07 31,7 21,9 22,1 22,0 0,69 0,70 0,69 

60 0,22 0,27 31,9 21,4 22,1 21,7 0,67 0,69 0,68 

80 0,44 0,48 30,6 20,7 22,1 21,3 0,68 0,72 0,69 

85 0,50 0,55 29,3 20,4 22,1 21,1 0,70 0,75 0,72 

0,58 

-85 -1,05 -1,02 16,7 - 14,8 - - 0,89 - 

-80 -1,03 -1,00 19,2 0,0 15,2 - 0,00 0,79 - 

-60 -0,92 -0,88 27,0 13,4 17,2 18,4 0,49 0,64 0,68 

-40 -0,77 -0,72 31,1 17,4 19,8 21,1 0,56 0,64 0,68 

-20 -0,60 -0,55 34,0 20,1 22,9 22,7 0,59 0,67 0,67 

0 -0,43 -0,37 36,1 22,3 25,9 24,0 0,62 0,72 0,66 

20 -0,25 -0,19 37,7 24,2 29,1 24,9 0,64 0,77 0,66 

40 -0,06 0,00 38,8 25,8 32,5 25,8 0,67 0,84 0,67 

60 0,14 0,19 39,2 25,2 25,8 25,1 0,64 0,66 0,64 

80 0,37 0,42 36,7 24,4 25,8 24,1 0,67 0,70 0,66 

85 0,43 0,49 35,1 24,1 25,8 23,8 0,69 0,73 0,68 

0,67 

-85 -1,09 -1,06 20,6 - 20,7 - - 1,00 - 

-80 -1,08 -1,05 24,0 - 20,8 - - 0,87 - 

-60 -1,00 -0,95 33,8 14,4 22,4 - 0,43 0,66 - 

-40 -0,87 -0,81 39,4 20,5 24,8 25,2 0,52 0,63 0,64 

-20 -0,71 -0,65 43,0 24,1 27,9 27,4 0,56 0,65 0,64 

0 -0,54 -0,47 45,6 26,9 31,1 29,1 0,59 0,68 0,64 

20 -0,36 -0,29 47,7 29,1 34,5 30,3 0,61 0,72 0,64 

40 -0,18 -0,11 49,1 30,9 37,9 31,3 0,63 0,77 0,64 

60 0,01 0,09 49,5 31,5 31,8 31,2 0,64 0,64 0,63 

80 0,27 0,33 44,9 30,6 31,8 29,1 0,68 0,71 0,65 

85 0,34 0,40 43,0 30,2 31,8 28,4 0,70 0,74 0,66 
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Tabela A.1: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados 
(continua) 

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 
NProp 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NProp/ 

Nnum 

40 

0,25 

-85 -0,93 -0,93 6,1 - - - - - - 

-80 -0,90 -0,90 7,3 - - 6,1 - - 0,83 

-60 -0,74 -0,74 10,2 - - 7,8 - - 0,77 

-40 -0,56 -0,56 11,9 - - 9,0 - - 0,76 

-20 -0,38 -0,38 13,1 - - 9,9 - - 0,76 

0 -0,19 -0,19 13,8 - - 10,6 - - 0,77 

20 0,01 0,01 14,3 - - 11,2 - - 0,78 

40 0,20 0,20 14,6 - - 11,2 - - 0,76 

60 0,40 0,40 14,6 - - 11,1 - - 0,76 

80 0,61 0,61 14,2 - - 11,0 - - 0,77 

85 0,66 0,66 14,0 - - 10,9 - - 0,78 

0,33 

-85 -0,94 -0,94 6,9 - - - - - - 

-80 -0,91 -0,91 8,3 - - - - - - 

-60 -0,76 -0,76 11,5 - - 8,7 - - 0,76 

-40 -0,58 -0,58 13,6 - - 10,0 - - 0,74 

-20 -0,40 -0,40 15,0 - - 11,0 - - 0,73 

0 -0,21 -0,21 15,9 - - 11,7 - - 0,74 

20 -0,02 -0,02 16,6 - - 12,4 - - 0,75 

40 0,17 0,17 16,9 - - 12,5 - - 0,74 

60 0,37 0,37 16,9 - - 12,5 - - 0,74 

80 0,58 0,58 16,5 - - 12,5 - - 0,76 

85 0,63 0,63 16,2 - - 12,5 - - 0,77 

0,42 

-85 -0,96 -0,96 8,1 - - - - - - 

-80 -0,93 -0,93 9,6 - - - - - - 

-60 -0,78 -0,78 13,4 - - 10,0 - - 0,75 

-40 -0,61 -0,61 15,7 - - 11,4 - - 0,73 

-20 -0,43 -0,43 17,4 - - 12,5 - - 0,72 

0 -0,25 -0,25 18,5 - - 13,3 - - 0,72 

20 -0,06 -0,06 19,2 - - 14,0 - - 0,73 

40 0,13 0,13 19,7 - - 14,2 - - 0,72 

60 0,33 0,33 19,8 - - 14,3 - - 0,72 

80 0,54 0,54 19,4 - - 14,3 - - 0,74 

85 0,60 0,60 18,8 - - 14,3 - - 0,76 
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Tabela A.2: Dados relativo à capacidade resistente de cálculo de todos os modelos analisados  

2γ β 
N% 

(%) 
nNBR 

nISO, 

Proposta 
Nnum 
(kN) 

NISO 

(kN) 
NNBR 

(kN) 

NPropo

sta 

(kN) 

NISO/ 

Nnum 

NNBR/ 

Nnum 

NPropo

sta/ 

Nnum 

40 

0,50 

-85 -0,98 -0,98 9,6 4,1 - - 0,43 - - 

-80 -0,95 -0,95 11,0 5,7 - - 0,52 - - 

-60 -0,81 -0,81 15,6 9,1 - 11,4 0,58 - 0,73 

-40 -0,65 -0,65 18,3 11,2 - 13,0 0,61 - 0,71 

-20 -0,47 -0,47 20,3 13,0 - 14,2 0,64 - 0,70 

0 -0,29 -0,29 21,6 14,4 - 15,1 0,67 - 0,70 

20 -0,10 -0,10 22,6 15,6 - 15,9 0,69 - 0,70 

40 0,09 0,09 23,1 16,1 - 16,2 0,70 - 0,70 

60 0,29 0,29 23,3 15,7 - 16,2 0,67 - 0,69 

80 0,49 0,49 22,8 15,2 - 16,1 0,67 - 0,71 

85 0,55 0,55 21,9 15,0 - 16,1 0,69 - 0,74 

0,58 

-85 -1,01 -1,01 11,9 - - - - - - 

-80 -0,98 -0,98 13,5 5,6 - - 0,42 - - 

-60 -0,85 -0,85 18,8 10,5 - 13,0 0,56 - 0,69 

-40 -0,70 -0,70 22,1 13,0 - 14,9 0,59 - 0,68 

-20 -0,53 -0,53 24,3 15,0 - 16,3 0,62 - 0,67 

0 -0,35 -0,35 26,0 16,6 - 17,4 0,64 - 0,67 

20 -0,17 -0,17 27,2 17,9 - 18,3 0,66 - 0,67 

40 0,02 0,02 28,0 18,9 - 18,9 0,68 - 0,68 

60 0,22 0,22 28,3 18,5 - 18,7 0,65 - 0,66 

80 0,43 0,43 27,2 17,9 - 18,4 0,66 - 0,68 

85 0,50 0,50 26,0 17,7 - 18,3 0,68 - 0,70 

0,67 

-85 -1,05 -1,05 15,1 - - - - - - 

-80 -1,03 -1,03 17,3 - - - - - - 

-60 -0,92 -0,92 23,9 12,0 - - 0,50 - - 

-40 -0,77 -0,77 27,8 15,8 - 17,9 0,57 - 0,65 

-20 -0,61 -0,61 30,5 18,2 - 19,7 0,60 - 0,65 

0 -0,44 -0,44 32,6 20,0 - 21,0 0,61 - 0,65 

20 -0,26 -0,26 34,1 21,6 - 22,1 0,63 - 0,65 

40 -0,08 -0,08 35,2 22,9 - 23,0 0,65 - 0,65 

60 0,12 0,12 35,8 23,1 - 23,0 0,65 - 0,64 

80 0,35 0,35 33,4 22,4 - 22,1 0,67 - 0,66 

85 0,42 0,42 31,9 22,1 - 21,8 0,69 - 0,68 

 


