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RESUMO 

As ligações com perfis de seção tubular em aço possuem características particulares no seu 

comportamento estrutural que têm sido objeto de diversas pesquisas na área. Contudo, há 

poucos estudos do comportamento e da resistência das ligações tubulares compostas de paredes 

esbeltas. Assim, neste trabalho é apresentado um estudo teórico, experimental, numérico e 

paramétrico de ligações tipo T compostas de perfis tubulares de aço com seções de paredes 

esbeltas, retangulares para o banzo e circulares para o montante. Os estudos avaliaram a 

capacidade de carga e o comprimento das ligações, considerando o modo de falha caracterizado 

pela plastificação da face superior do banzo sob carregamento axial de compressão no montante 

e tração ou compressão no banzo. No programa experimental, foram ensaiados 28 protótipos, 

divididos em três séries de dimensões geométricas diferentes e com níveis variados para as 

cargas axiais. Foi também realizado um estudo experimental da influência do comprimento do 

banzo nos resultados visando a definição final dos protótipos de ensaio. Os valores dos 

deslocamentos medidos por transdutores posicionados nas faces do banzo foram utilizados para 

determinação da capacidade de carga da ligação e utilizando o critério de deslocamento limite. 

Modelos numéricos foram desenvolvidos em elementos finitos por meio de programa comercial 

e validados com resultados experimentais de carga e deslocamento nas faces do banzo. 

Inicialmente, a validação foi realizada com resultados de pesquisa anterior e, posteriormente, 

com os resultados experimentais desta pesquisa. Os resultados indicaram uma boa correlação 

experimental-numérica, permitindo a realização do estudo paramétrico, por meio das variações 

dos carregamentos axiais e dos parâmetros geométricos  (relação entre o diâmetro do montante 

e a largura do banzo) e 2 (relação entre a largura do banzo e sua espessura) da ligação. O estudo 

paramétrico propiciou a obtenção de adequações do fator de redução da capacidade de carga da 

ligação das proposições teóricas de prescrições internacional e nacional (ISO 14346 e 

NBR 16239). A equação obtida considera carga axial de tração e compressão no banzo, 

englobando a classe dos perfis de seção esbelta. Os valores de capacidade de carga obtidos 

numericamente foram comparados com os calculados pela equação proposta e pelas equações 

normativas. A equação proposta apresentou melhores resultados estatisticamente, 

comprovando a sua eficiência e viabilidade para o cálculo da capacidade de carga de ligações 

T com plastificação da face superior do banzo, sobretudo para os modelos das classes 3 e 4. 

Palavras-chave: Perfis tubulares em aço, seções esbeltas, ligação T, análise experimental, 

análise numérico-paramétrica. 



 

 

ABSTRACT 

The joints between hollos steel sections have characteristics in their structural behavior that 

have been the object of several works on the area. However, there are few studies about the 

behavior and resistance of tubular joints with slender sections. Thus, in this work, it is presented 

a theoretical, experimental, numerical and parametric study of a T-joint composed of hollow 

steel sections with slender rectangular hollow sections for the chord and circular hollow 

sections for the brace. The studies evaluated the load bearing capacity of these joints, 

considering the failure mode of chord face failure under brace axial loading and chord tension 

or compression. In the experimental program, 28 prototypes were tested, divided in three series 

with different levels of axial loads and similar geometric properties. An experimental study 

about the influence of the chord’s length in the results was also performed, aiming to determine 

the final prototype’s characteristics. The displacements measured by transducers positioned at 

the chord faces were used to determine the ultimate bearing capacity of the joint using the 

deformation limit criterion. Numerical models were developed using finite elements through a 

commercial software and validated with experimental results of recorded loads and 

displacements. Initially, the validation was made with results of a previous research and, 

posteriorly, with the experimental results of this work. The results indicated a good correlation 

between experimental and numerical results, allowing a parametric study with variations of the 

axial loads and the joint’s geometric parameters  (brace-t-chord ratio) and 22 (chord’s width 

divided by its thickness). The parametric study enabled a theoretical proposition to the reduction 

factor of the joint resistance currently present at international and national prescriptions (NBR 

16239 and ISO14346). The obtained equation considers axial loads of chord tension and 

compression also incorporating slender sections. The values of bearing capacity obtained 

numerically were compared with the ones calculated using the proposed and the normative 

equations. The proposed equations presented better statistical results, attesting its efficiency 

and viability for the calculus of the ultimate bearing capacity of T-joints with chord face 

plastification, mainly 

Keywords: Hollow steel sections, slender sections, T-joint, experimental analysis, numerical 

parametric analysis. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

A construção de edificações em aço possui características particulares e é solução ideal para as 

diversas aplicações dentro da indústria da construção civil. O emprego desse tipo de material 

possibilita otimização de tempo e custos na construção, além de sua fabricação poder ocorrer 

em um local distinto daquele onde sua montagem for efetuada. Isso é possível, pois, devido a 

sua elevada relação entre resistência mecânica/peso, a construção em aço potencializa a área 

utilizável da construção, minimizando o peso próprio da estrutura (Silva et al., 2016). Ademais, 

esse tipo de construção, quando comparada a outros métodos construtivos, possibilita o reuso e 

reciclagem do aço quando este, ao final da vida útil, perde sua finalidade estrutural e é 

transformado em material descartado na natureza. Assim, pode ser empregado na fabricação de 

novos produtos siderúrgicos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais relacionados 

ao setor da construção civil (Fakury et al., 2016). 

O dimensionamento e a execução desse tipo de edificação vão desde a interação entre sua 

arquitetura e funcionalidade até aos aspectos de sua fabricação e resistência, requisitos estes 

que devem sempre estar em equilíbrio. Diante disso, atualmente, os estudos considerando 

estruturas em aço que utilizam perfis tubulares têm crescido consideravelmente, abordando 

diversos temas como estabilidade, seções mistas de aço e concreto, resistência dos perfis, 

processos de fabricação e ligações. Esse crescimento deve-se ao excelente desempenho da sua 

forma geométrica tubular quando submetida aos esforços de compressão, torção e flexão em 

todas as direções, combinada com a sua forma atrativa para aplicações arquitetônicas 

(Wardenier et al., 2010). 

A princípio, uma das restrições que impediram a aplicação das seções tubulares foi o 

dimensionamento das ligações entre si e com outros tipos de seções (abertas, por exemplo). 

Diante disso, recomendações normativas de dimensionamento têm sido concebidas para os 

tipos fundamentais de ligações soldadas, bem como pesquisas em desenvolvimento para outros 

tipos especiais de ligações, porém a maioria desses estudos são voltados para seções compostas 

por paredes de espessuras elevadas (baixos índices de esbeltez). Isso se deve ao fato de que, na 

análise estrutural nos países que deram origem às prescrições normativas, a influência das ações 
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variáveis — como sobrecargas e ações de vento em pisos e em coberturas — serem de maiores 

intensidades em uma estrutura.   

No entanto, as estruturas tubulares podem enquadrar-se no uso de edificações em que as cargas 

de projeto atingem níveis menores que as utilizadas como referência para as equações existentes 

nas prescrições. Esse tipo de estrutura, com menor nível de carregamento, acarreta em uma 

demanda maior por perfis com seção esbelta, haja vista que os custos com o peso próprio da 

estrutura são menores. 

Dessa forma, diante da necessidade de maiores estudos em perfis de seção mais esbelta e com 

seu uso crescente, este trabalho visa a contribuição do melhor entendimento de ligações 

soldadas entre perfis tubulares que possuam seções compostas de paredes esbeltas. Essas seções 

são passíveis de ampla aplicação no mercado da construção em aço e não são contemplados 

ainda nas prescrições normativas de projeto. 

1.1 Considerações gerais sobre perfis tubulares 

O dimensionamento de estruturas tubulares tem se tornado de interesse significativo desde a 

década de 1960, direcionado a investigar estabilidade, proteção contra incêndio, carregamento 

de vento, elementos mistos de aço e concreto, processos de fabricação, além do comportamento 

quanto a fadiga de ligações (Fan, 2017). Grande parte dessas pesquisas foi incentivada pelo 

CIDECT Design Guide No 3 (International Committee for the Development and Study of 

Tubular Construction), resultando na publicação de guias de dimensionamento (Packer et al., 

2009) com resultados que foram relatados e incorporados às normas e diretrizes internacionais, 

incluindo AISC 360-16 (2016) (American Institute of Steel Construction), ISO 14346 (2013) 

(Static design procedure for welded hollow-section joints – Recommendations) e EN 1993-1-1 

(2005) (Eurocode 3: Design of Steel Structures – Part 1-1: General rules and rules for 

buildings), além da norma nacional NBR 16239 (2013) (Projeto de estruturas de aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto de edificações com perfis tubulares).  

Devido ao seu bom comportamento estrutural e sua aparência moderna e arrojada, o perfil 

tubular passou a ser amplamente utilizado em distintas aplicações em construções em diversos 

países (Figura 1.1 (a) e (b)), os quais contam com a produção industrializada e contínua, 

dispondo de grande desenvolvimento tecnológico. No Brasil, grandes obras foram executadas 

em estrutura tubular, profissionais foram formados e fábricas foram adequadas para o trabalho 

com tubos, ou seja, uma tecnologia nacional foi desenvolvida e atualmente pode-se dizer que a 
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construção tubular é uma realidade no país (Costa, 2001). Os perfis tubulares têm sido utilizados 

praticamente em elementos estruturais, como colunas e treliças, possibilitando a construção de 

shoppings, galpões industriais, ginásio, estádios, terminais rodoviários, pontes e passarelas. 

Algumas dessas aplicações podem ser observadas na Figura 1.1.  

  
(a) Passarela de pedestres Tabiat - Tehrân, 

Irã (ArchDaily, 2015). 

(b) Ponte rodoviária Luitpold - Bamberg, 

Alemanha (Structurae, 2017). 

  
(c) Nova cobertura do Estádio Mineirão - 

Belo Horizonte, MG (ArchDaily, 2013). 

(d) Cobertura do terminal rodoviário do 

Largo da Batata - São Paulo, SP 

(Infraestrutura Urbana, 2014). 

Figura 1.1: Aplicação de perfis de seções tubulares. 

Além da estética atrativa de sua forma geométrica, os tubos são elementos que possuem uma 

seção transversal adequada para resistir aos esforços solicitantes de compressão axial, torção e 

efeitos combinados entre estes, conduzindo a soluções leves e, por consequência, econômicas 

e competitivas. Ao contrário das seções abertas, as tubulares têm uma distribuição mais 

homogênea de sua massa em torno do eixo longitudinal — caso a seção transversal seja 

quadrada, como ilustrado pela Figura 1.2 (a) —, proporcionando, assim, maiores raio de giração 

e inércia. Para o caso das seções tubulares circulares (Figura 1.2 (b)), as propriedades 

geométricas são iguais em relação a quaisquer eixos que passem pelo centro geométrico de sua 

seção transversal, o que conduz a resistências iguais em relação a esses eixos, otimizando, 

portanto, a capacidade de carga para o caso de barras submetidas à compressão. Segundo Araújo 

et al. (2016), essa geometria favorável, atrelada ao baixo nível de tensão residual — 

dependendo do processo de produção — que as seções tubulares possuem, frente às demais 
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seções transversais, podem gerar reduções de consumo de material de até 50% em peso em 

barras comprimidas em colunas ou em membros de treliça. 

  
(a) Seções transversal tubular quadrada e H. (b) Seções transversal tubular circular e H. 

Figura 1.2: Comparação das propriedades geométricas entre seções tubulares e abertas de dimensões 

aproximadas (Araújo et al., 2016). 

Dessa forma, as principais vantagens das seções tubulares de aço que devem ser destacadas, 

segundo McFadden (2012), são: 

• Facilidade de fabricação: podem ser fabricados com diversas geometrias de seção 

transversal — circular, retangular, quadrada e elíptica —, bem como dobrados em torno do 

eixo longitudinal e soldadas a outros elementos de aço estrutural;  

• Utilização em estruturas mistas: podem ser preenchidas com concreto para o caso de 

colunas, obtendo-se um ganho de resistência; 

• Proteção ao fogo: quando revestidos com tinta retardante de fogo, aumentam a proteção ao 

fogo;  

• Benefícios quanto à relação peso/custo: fornecem reduções significativas de peso das 

estruturas, devido sua alta relação resistência/peso quando solicitados à compressão, 

reduzindo os custos associados à fabricação, ao transporte, e à montagem; 

• Resistência à torção: possuem grande resistência à torção, devido à sua geometria fechada, 

quando comparadas com as seções abertas;   

• Redução de prazos de execução: permitem maior velocidade no processo construtivo 

devido à sua precisão geométrica pré-fabricada;  

• Redução dos impactos ambientais: eliminam os desperdícios decorrentes de 

improvisações, possibilitando maior reciclagem e reutilização do aço, ao contrário de 

outros materiais estruturais 

1.2 Processos de fabricação de perfis tubulares 

As tecnologias empregadas atualmente na produção de perfis tubulares estruturais de aço 

consistem em dois processos distintos: tubos sem costura laminados a quente — sem a 
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utilização de solda (Figura 1.3 (a)) — e tubos com costura formados a frio — conformados 

mecanicamente e soldados (Figura 1.3 (c)). Os primeiros possuem propriedades mecânicas 

superiores em relação aos obtidos pelo processo de conformação a frio, quando com as mesmas 

propriedades geométricas. Dependendo da quantidade de energia mecânica empregada na 

fabricação dos perfis formados a frio, as propriedades mecânicas são diferentes daquelas do 

material virgem que os originou (Sun, 2014). Isso ocorre principalmente devido às tensões 

residuais. Geralmente, as seções formadas a frio utilizam chapas que podem variar de 0,9 mm 

(ArcelorMittal, 2020) a 12,7 mm, resultando em perfis de paredes mais esbeltas quando 

comparadas com perfis laminados a quente, os quais podem variar de 12,7 mm a 90 mm e são 

utilizados em estruturas offshore, a princípio.  

Os tubos sem costura (Figura 1.3 (a)), produzidos por laminação, são provenientes inicialmente 

de um processo de aquecimento de tarugos circulares maciços de aço em um forno de alta 

temperatura. Esses blocos aquecidos, então, são transportados em movimentos rotacionais por 

rolos a um pistão, que os empurram lentamente de encontro à ponta de um mandril perfurando-

os e conferindo-os a forma circular (Figura 1.3 (b)). Após essa perfuração, outras etapas são 

aplicadas até a obtenção dos tubos circulares em estado final no leito de resfriamento, onde se 

resfriam até a temperatura ambiente de forma uniforme e lenta, resultando em perfis com 

reduzidos níveis de tensões residuais e, com isso, conferindo-lhes melhor desempenho, 

independentemente do seu uso. A produção dos perfis retangulares por esse processo é realizada 

a partir da deformação dos perfis circulares por meio de rolos de uma perfiladeira, ainda em 

altas temperaturas, conforme ilustrado pela Figura 1.4, ou ainda pela conformação mecânica a 

frio a partir de um perfil de seção circular. 

Por outro lado, os tubos com costura (Figura 1.3 (c)) são produzidos por conformação mecânica 

à temperatura ambiente, ou seja, nesse processo ocorre o dobramento de chapas ou tiras de 

bobinas de aço até uma forma desejada — elíptica, circular, retangular ou quadrada. Esse 

processo pode ser realizado por perfiladeiras (Figura 1.3 (d) e Figura 1.5 (a)), as quais 

apresentam grande produtividade, resultando em um processo de produção industrial contínuo 

de perfis em que uma tira de chapa de aço passa por uma série de roletes/cilindros, os quais 

imprimem distintas operações de dobra, obtendo-se, assim, o perfil em sua forma final. Outra 

maneira de realizar o dobramento é por meio das prensas dobradeiras, as quais são formadas 

basicamente por uma mesa de base fixa, com a forma desejada da dobra do perfil, e a punção, 
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que pressiona a chapa contra a mesa efetuando a dobra, obtendo-se, assim, depois de sucessivos 

reposicionamentos da chapa, o perfil desejado (Carvalho et al., 2014) (Figura 1.5 (b)). 

  
(a) Tubos sem costura laminados a quente 

(Araújo et al., 2016). 

(b) Laminação a quente de tubos sem costura 

(Indústria Hoje, 2017). 

  
(c) Tubos com costura formados a frio (Verola, 

2016). 

(d) Conformação a frio e soldagem de tubos 

com costura (Golin S/A, 2019). 

Figura 1.3: Processos de fabricação de tubos estruturais de aço. 

 
Figura 1.4: Perfis retangulares laminados a quente (Wardenier et al., 2010). 
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(a) Dobramento por perfiladeira. (b) Dobramento por prensa dobradeira. 

Figura 1.5: Equipamentos para o processo de conformação mecânica a frio (Ficaço, 2015). 

Após o uso de um desses processos de conformação mecânica, ocorre o processo de soldagem 

formando a seção transversal do perfil, podendo ser por fusão com deposição de material — 

arco submerso “SAW”, eletrodo revestido “SMAW” ou plasma “PAW” — ou sem deposição 

de material — solda por resistência elétrica “ERW” ou indução “HFW” (Araújo et al., 2016).  

Os perfis retangulares obtidos por conformação mecânica a frio, por sua vez, podem ser 

realizados pelos métodos de formação direta e contínua. No primeiro método (Figura 1.6 (a)), 

o processo de fabricação do perfil dá-se com o uso da prensa dobradeira e com a posterior 

soldagem das bordas formando a seção retangular tubular. Por outro lado, no método contínuo 

(Figura 1.6 (b)), o processo de fabricação ocorre mediante o uso da perfiladeira (Figura 1.5 (a)) 

para formar, inicialmente, o tubo circular com a posterior soldagem de suas bordas. A partir do 

achatamento das paredes do tubo circular utilizando perfiladeira, obtêm-se, então, as demais 

seções desejadas — retangular ou quadrada.   

 
(a) Formação direta. 

 
(b) Formação contínua. 

Figura 1.6: Processos de fabricação de perfis tubulares de aço formados a frio 

(Foolad Machine Co., 2019). 
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Embora as aparências das seções tubulares retangulares e quadradas, produzidas por esses dois 

métodos de conformação a frio, possam ser semelhantes, para o tubo produzido de forma direta, 

o trabalho a frio é concentrado nos vértices da seção, e as partes planas — as que não contêm a 

solda — apresentam propriedades semelhantes às do material da bobina que o originou, com 

menores níveis de tensões residuais se comparadas com os vértices da seção transversal. Já para 

o tubo de formação contínua quando finalizado, toda a sua seção transversal contém altos níveis 

de trabalho a frio, portanto, elevados níveis de tensão residual, que, por consequência, apresenta 

maiores tensões de escoamento e ruptura, porém menor ductilidade em comparação com o 

material da bobina.  

No entanto, a tensão residual existente na seção transversal do tubo, associada ao seu processo 

de fabricação e comparada às vantagens advindas de suas propriedades geométricas, são ainda 

mais importantes e fazem com que o comportamento da seção à compressão axial leve a uma 

melhor curva de resistência à compressão quando comparada com as seções abertas. 

1.3 Estruturas treliçadas tubulares 

Os sistemas treliçados tubulares são destaques em diversos projetos, pois, devido ao seu bom 

desempenho estrutural, a disposição de suas barras possibilita a combinação entre estética e 

arrojo de formas estruturais para vencer grandes vãos livres e com um menor número de nós 

em relação às treliças que utilizam outras seções transversais para os seus elementos. Para 

exemplificar, pode ser observada a estrutura treliçada da cobertura do Estádio Independência 

apresentada na Figura 1.7, chegando a um vão livre de 125 metros entre seus apoios (Téchne, 

2011), assim como na Figura 1.8 a seguir, a qual ilustra um vão livre de 62 metros da estrutura 

multiplanar sobre o saguão dos terminais 1 e 2 do Aeroporto de Hamburgo na Alemanha (V. & 

M. do Brasil, 2008).   

A estabilidade de sistemas treliçados metálicos é fundamental para o seu perfeito desempenho 

e comportamento estrutural, porém, quando envolvem modos de instabilidade lateral, uma 

solução é o arranjo na forma de treliça multiplanar. Essa configuração proporciona uma maior 

estabilidade e também elimina o uso de elementos de contenção lateral diferentemente de 

treliças planas ou uniplanares, que  em muitas situações de projeto necessitam de contenção 

lateral. 
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Figura 1.7: Estrutura treliçada da cobertura do Estádio Independência - Belo Horizonte, MG 

(Téchne, 2011). 

 
Figura 1.8: Treliça multiplanar da cobertura do aeroporto de Hamburgo, Alemanha 

(V. & M. do Brasil, 2008). 

   O sistema treliçado tubular plano, por sua vez, é formado a partir da forma geométrica do 

triângulo, justapostos em um único plano. Assim, independentemente da configuração dos 

elementos que a constitui, esse tipo de treliça é composta pelos banzos (superior e inferior), 

pelas diagonais (elementos inclinados) e pelos montantes (elementos verticais), como ilustrados 

na Figura 1.9.   
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Figura 1.9: Elementos constituintes de uma treliça tubular plana. 

Determinadas geometrias de treliças tubulares planas podem ser concebidas segundo a 

disposição desses elementos. Entre as configurações mais empregas estão as treliças Pratt, 

Warren e Warren com montantes, conforme ilustradas na Figura 1.10.  

   
(a) Treliça Pratt. (b) Treliça Warren. (c) Treliça Warren com montante. 

Figura 1.10: Tipos usuais de treliças tubulares planas. 

Esse tipo de treliça tubular, uniplanar, pode ter as mesmas aplicações dos demais tipos 

estruturais treliçados, podendo, ainda, ser empregada como elemento de suporte de lajes de 

pisos e coberturas, seja como viga treliçada simples, seja como viga treliçada mista de aço e 

concreto (Araújo et al., 2016). Entretanto, a escolha da composição de um sistema treliçado a 

ser empregado em um empreendimento dependerá não somente da necessidade estrutural, mas 

também da arquitetura e custos de produção.  

1.4 Composição das ligações 

Os perfis tubulares são predominantemente disponíveis nas formas circular, retangular e 

quadrada, sendo importantes na definição de uma ligação no processo de fabricação a partir da 

união das tubos (Figura 1.11). No caso da treliça tubular composta por banzos de seção 

retangular e os demais elementos — montantes ou diagonais — com seção circular ou 

retangular, o processo de fabricação da ligação desses elementos com o banzo é mais simples, 

necessitando apenas de um corte reto na seção dos elementos que se ligam ao banzo para que 

se execute a soldagem da ligação, o que resulta em menores custos de fabricação. Por outro 

lado, nas ligações compostas por banzos de seção tubular circular, os cortes dos montantes e 
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das diagonais são mais complexos, podendo exigir dois ou mais cortes retos para fabricação da 

ligação. A diferença dos tipos de cortes dos elementos que se ligam ao banzo com seções 

retangulares e circulares pode ser observada na Figura 1.12.   

   

(a) Montante e banzo circulares. 
(b) Montante circular e banzo 

retangular. 

(c) Montante e banzo 

retangulares. 

Figura 1.11: Geometrias das seções transversais tubulares dos elementos de ligações T.  

   

(a) Corte reto de 

montante. 

(b) Cortes retos de diagonais 

(Gerken, 2003). 

(c) Múltiplos cortes retos de diagonal 

(Gerken, 2003). 

Figura 1.12: Tipos de cortes dos elementos que se ligam ao banzo de uma ligação T.  

1.5 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo teórico, experimental, numérico e 

paramétrico de ligações montante/banzo (Ligação T) com perfis tubulares de aço compostos de 

paredes esbeltas, sendo a seção transversal retangular para o banzo e circular para o montante. 

Como objetivos específicos têm-se: a avaliação da influência do comprimento do banzo e das 

condições de apoio no comportamento e na capacidade de carga das ligações; avaliação do 

modo de falha de plastificação da face superior do banzo considerando carregamentos axiais de 

compressão no montante e tração ou compressão no banzo; aplicação do critério de 

deslocamento limite para obtenção da capacidade de carga da ligação; avaliação de prescrições 

normativas existentes; proposição de equações de dimensionamento para a ligação considerada. 

1.6 Justificativa 

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

de arte projetadas para eventos esportivos associados à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 
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aos Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, sua consideração em edificações com menor nível 

de carregamento, observa-se que as prescrições normativas de perfis tubulares não contemplam  

as seções esbeltas. Isso é justificável em função das pesquisas que geraram as equações 

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

são dimensionadas considerando sobrecargas de maiores intensidades, bem como elevados vãos 

livres. As considerações de limites de esbeltez da seção tubular maiores que as previstas nas 

normas existentes enquadram-se, portanto, no uso de edificações nacionais, onde as cargas de 

projeto e os vãos livres atingem níveis menores.  

Além disso, amplos estudos têm sido realizados sobre ligações soldadas entre tubos circulares 

e entre tubos retangulares, porém há poucos estudos de ligações de tubos circulares com 

retangulares, bem como a consideração de carregamentos axiais no banzo e, menos ainda, com 

altos níveis de esbeltez da sua seção tubular. As formulações normativas para esse tipo de 

ligação, entre tubos com geometrias diferentes, foram obtidas por meio de equações teóricas, e 

algumas por meio de formulações semi-empíricas, considerando adaptações de ligações entre 

tubos retangulares e de seções compactas, além de considerarem, ainda, um fator de redução da 

capacidade de carga da ligação com o carregamento do banzo.  

Assim, devido a inexistência de estudos aprofundados envolvendo ligações T compostas de 

seções de paredes esbeltas tubulares em aço, retangular para o banzo e circular para o montante, 

com carregamentos axiais de compressão no montante e tração ou compressão no banzo, esta 

pesquisa visa suprir essa necessidade e aprimorar o uso de estruturas tubulares mais 

econômicas.  

Os estudos desenvolvidos neste trabalho dão continuidade a diversos trabalhos desenvolvidos 

no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” (DECIV/EM/UFOP), sendo estes: 

Mendanha (2006), Mendes (2008), Mayor (2010), Nunes (2012, 2017), Guerra (2017), 

Pereira (2018) e Neto (2020). Os trabalhos até o ano de 2017 consistiram em programa 

experimental com validação numérica de ligações tubulares. Exceto nos trabalhos de Guerra 

(2017) e Pereira (2018), os demais avaliaram ligações considerando os limites de esbeltez 

previstos pelas normas de projeto para a seção tubular retangular do banzo.  

1.7 Metodologia 

Inicialmente, foi realizado um aprofundamento do estudo bibliográfico, a fim de reunir 

informações adicionais e, com isso, servir de embasamento para os novos estudos propostos 
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nesta pesquisa. Após esse estudo, foi realizado um aprimoramento da modelagem numérica em 

elementos finitos, utilizando o software comercial ANSYS (2012) e da linguagem APDL 

(Ansys Parametric Design Language), para que novos modelos numéricos fossem validados 

com os resultados dos protótipos ensaiados na dissertação de mestrado do autor e descritos em 

Guerra (2017). 

A partir da validação dos modelos numéricos foi realizado um estudo para avaliar a influência 

do comprimento do banzo na capacidade de carga da ligação e para a definição dos níveis de 

carregamento axial aplicado no montante e no banzo dos protótipos de ensaio desta pesquisa. 

Os resultados indicaram a necessidade de eliminar os efeitos de flexão existentes nos protótipos 

do programa experimental anterior, sendo definido para os ensaios experimentais desta 

pesquisa, como condições de contorno para as extremidades do banzo, o Engaste-Apoio, e 

também a face inferior central do banzo apoiada. Foram ensaiados 28 protótipos, separados em 

três séries com variações dos parâmetros geométricos 2 (relação entre a largura do banzo e sua 

espessura), com os valores de 59, 50 e 40, e  (relação entre o diâmetro do montante e a largura 

do banzo), com o valor de 0,42. As cargas axiais do banzo foram de 30, 50 e 70% da sua área 

vezes a sua resistência ao escoamento, tanto para a tração quanto para a compressão.  

Por fim, com os resultados obtidos dos ensaios experimentais, os modelos numéricos foram 

novamente validados, seguido de um vasto estudo paramétrico com variações de 2γ, entre 26,7 

e 80,0, e de β, entre 0,25 e 0,77. Com os resultados do estudo paramétrico foram obtidas 

proposições de ajustes das formulações normativas existentes (NBR 16239 (2013) e ISO 14346 

(2013)) para o fator de redução da capacidade de carga da ligação, de acordo com a razão de 

tensão no banzo e com condições de validade englobando a classe dos perfis esbeltos.   

1.8 Revisão bibliográfica 

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

de ligações soldadas de sistemas treliçados com perfis tubulares de caráter teórico, numérico e 

experimental que embasaram o CIDECT Design Guide No 3 (Packer et al., 2009), pioneiro no 

desenvolvimento de guias normativos de dimensionamento e execução de perfis tubulares. 

Guias estes que foram base para as normas EN 1993-1-8 (2005) e ISO 14346 (2013), as quais 

são referências internacionais para o projeto de estruturas tubulares de aço com níveis de 

esbeltez reduzidos para a seção tubular. No Brasil, a norma NBR 16239 (2013) surgiu baseada 

principalmente na norma EN 1993-1-1 (2005) e, de forma complementar, na norma NBR 8800 
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(2008), a qual não há procedimentos específicos de maior precisão para dimensionamento de 

ligações formadas por tubos. Por outro lado, os perfis de paredes com alto índice de esbeltez 

não são contemplados na NBR 16239 (2013), e sim na NBR 14762 (2010) (Dimensionamento 

de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio), a qual incorpora o 

dimensionamento de perfis estruturais de aço formados a frio de seções tubulares e abertas, 

porém não de ligações tubulares. 

Com o objetivo de fornecer uma visão geral do estado atual da evolução das pesquisas que 

foram desenvolvidas após o CIDECT, tem-se, a seguir, uma síntese da revisão bibliográfica, 

em ordem cronológica, dos principais trabalhos desenvolvidos que são referências para este 

trabalho.  

Lu et al. (1994a) analisaram resultados de vários estudos numéricos e experimentais para 

avaliar a capacidade de carga de diferentes tipos de ligações de um sistema treliçado com seções 

fechadas (retangulares e circulares) e abertas (tipo I, por exemplo). O objetivo deste estudo foi 

estabelecer um critério de deslocamento limite para aquelas ligações que não apresentaram um 

pico de carga definido em seus diagramas carga versus deslocamento. Esse critério foi 

estabelecido para ligações que apresentassem a plastificação da face superior do banzo, na 

região de encontro desse elemento com o montante, como modo de falha dominante. Além 

disso, garantindo as condições de dimensionamento das ligações quanto a capacidade de carga, 

capacidade de deformação e o ELS, essas ligações foram analisadas numericamente mediante 

carregamento axial do banzo e momento fletor imposto no plano da ligação. Essas avaliações 

da capacidade última das ligações serviram para compará-las com diversas referências sobre 

esse assunto.  

Zhao (2000) avaliou o critério de deslocamento limite e a capacidade última de ligações T 

soldadas em seções tubulares retangulares formadas a frio para os modos de falha de 

plastificação da face superior ou lateral do banzo, os quais dependem da relação  entre a 

largura do montante (b1) e a largura do banzo (b0). Baseados em resultados de ensaios 

experimentais relativos a esse tipo de ligação, o deslocamento limite foi governado pelo ELU 

e estabelecido como sendo 3% b0 para seções compactas (razão entre b0 e a espessura do banzo 

(t0), dada pelo parâmetro 2 quando for menor ou igual a 15) quando 0,6 ≤  ≤ 0,8. Por outro 

lado, quando o deslocamento limite, correspondente a 1% b0 para seções esbeltas (2  ) 

quando 0,3 <  ≤ 0,6, foi governado pelo ELS. Além disso, foram propostas formulações para 
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a capacidade última da ligação, segundo os modos de falha avaliados e considerando a região 

de curvatura do perfil retangular, e comparadas com as prescrições normativas existentes. 

Zhao (2003) fez uma revisão dos estudos desenvolvidos sobre o mecanismo de linhas de 

escoamento para analisar elementos e ligações em aço, os quais envolveram mecanismos locais 

de colapso. Na análise do mecanismo de linhas de escoamento, é importante determinar a 

capacidade reduzida do momento plástico de uma linha de escoamento inclinada mediante a 

aplicação de uma força axial. Demonstrou-se o uso desse método em comportamentos pós-

colapso e capacidade de carga de ligações, bem como ductilidade, capacidade de rotação e 

absorção de energia. Os resultados finais desse tipo de análise dependem do ângulo de 

inclinação das linhas de escoamento no mecanismo de plastificação local.  

Kosteski et al. (2003) apresentaram uma modelagem numérica para reproduzir condições 

geométricas, de propriedades de materiais, de condições de contorno, etc., de protótipos de 

ligações T compostas por banzo em perfil circular/retangular e montante em chapa de topo. 

Validados os modelos numéricos, efetuaram um estudo paramétrico para avaliarem maneiras 

de se obter a carga de escoamento das ligações, quando não apresentam um pico de carga 

definido em seu diagrama carga versus deslocamento, empregando o critério de deslocamento 

limite. O estudo numérico, realizado em elementos finitos, mostrou-se que a carga de 

escoamento das ligações está em conformidade com o modelo analítico clássico que se baseia 

em linhas de escoamento. 

Liu et al. (2004) avaliaram e apresentaram uma equação geral para funções de tensão do banzo 

para diferentes ligações compostas por perfis retangulares tubulares (RHS). A precisão dessas 

funções propostas foi avaliada comparando as previsões com os resultados experimentais 

disponíveis e com dados em elementos finitos (FE). A partir disso, concluíram que as equações 

propostas possuem uma forma geral e fornecem previsões confiáveis para o efeito da carga 

axial e do momento no banzo na capacidade de carga de ligações X e T, ligações de vigas I com 

RHS e de placa longitudinal RHS. 

Vegte e Makino (2006) apresentam estudos dos efeitos do comprimento e das condições de 

contorno da extremidade do banzo na capacidade de carga de ligações tubulares circulares 

uniplanares T, sendo comparada com a capacidade de carga segundo formulações de 

prescrições normativas. A partir disso, propuseram uma equação de capacidade de carga para 

esse tipo de ligação para compensar a aplicação de momento na extremidade do banzo com a 

finalidade de equilibrar o momento devido à flexão global na ligação, que está relacionado com 
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o comprimento do banzo — dado pelo parâmetro 2α (= 2l0/d0). Concluíram, baseados nos 

resultados, que ligações com compensações de momento da extremidade, um comprimento para 

o banzo de 10 d0 é suficiente para excluir a influência das condições de contorno na sua 

capacidade de carga. Para banzo pequenos, restrições nas suas extremidades podem afetar 

aumentando a capacidade de carga da ligação, dependendo da variação geométricas, dadas 

pelos parâmetros β e 2γ.  

Mendanha (2006) realizou um estudo experimental de ligações K e KT, com afastamento, 

compostas em perfis tubulares, retangulares para os banzos e circulares para os montantes e as 

diagonais, de um sistema treliçado misto de piso. Além disso, essas ligações foram analisadas 

teoricamente, utilizando a norma europeia EN 1993-1-8 (2005), bem como numericamente, por 

meio do software comercial ANSYS (2007), para a efetiva calibração dos modelos numéricos 

com os protótipos preservando, assim, todas as características geométricas reais. Para esse 

estudo numérico, os modelos foram analisados com elementos de casca para verificar a 

influência do raio de dobramento do banzo, bem como alternativas de modelagens da solda, 

obtendo, com isso, um modelo representativo com os modelos ensaiados experimentalmente. 

Wardenier et al. (2007) propuseram equações para funções de tensão no banzo para ligações X 

e T em RHS comparando as previsões normativas com os dados em elementos finitos 

disponíveis, embora as ligações tenham sido analisadas separadamente para o efeito da tensão 

no banzo para carregamentos axiais e momentos fletores, para seções de classe 1 e 2 e com base 

em análises das ligações compostas por perfis circulares tubulares (CHS). Ressaltaram que as 

equações podem ser utilizadas para a plastificação do banzo das suas faces superior ou lateral, 

embora para este último caso, nenhum efeito está incluído nas recomendações de projeto atuais 

do IIW (1989) e CIDECT, mas a fórmula básica nessas recomendações apresenta-se 

conservadora.  

Mendes (2008) avaliou o comportamento, a carga última e os modos de colapso de ligações T, 

K e KT, com afastamento, formadas a partir de perfis tubulares, retangulares para os banzos e 

circulares para os montantes e diagonais. Nesse estudo, envolveram-se estudos teórico, 

numérico e experimental das ligações, bem como uma avaliação experimental das tensões 

residuais presentes nos perfis tubulares para avaliar sua influência nas ligações. Para a ligação 

T, tanto os resultados numéricos quanto os experimentais tiveram poucas disperções com os 

resultados normativos, EN 1993-1-8 (2005), quanto à carga última, porém o mesmo não ocorreu 

para as demais tipologias de ligações estudadas. 
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Mayor (2010) estudou ligações soldadas K e KT, com afastamento, com perfis tubulares 

laminados, cujos banzos tiveram geometrias retangulares e os montantes e as diagonais, 

circulares. Foram desenvolvidas análises experimental, numérica e teórica das ligações para a 

avaliação do seu comportamento, carga última e modos de colapso. A análise numérica foi 

desenvolvida em elementos finitos, por meio do software comercial ANSYS (2007), para 

representar o comportamento das ligações experimentais, bem como avaliar a influência da 

altura da parede do perfil do banzo na resistência da ligação. O modo de falha, observado nos 

modelos numéricos e experimentais, foi a plastificação da face superior junto às diagonais e ao 

montante. Os resultados desses modelos analisados, quanto a capacidade de carga, 

apresentaram-se com pouca dispersão em relação às cargas de projeto, obtidas pelas prescrições 

previstas na EN 1993-1-8 (2005).  

Zhao et al. (2010) apresentaram as recomendações da terceira edição do International Institute 

of Welding IIW (2009) para ligações tubulares soldadas, descrevendo brevemente as suas 

principais alterações realizadas a partir da edição anterior. Além disso, forneceram estudos 

relevantes realizados, até aquele momento, em termos de condições de validade de ligações 

tubulares, quanto a resistência ao escoamento, resistência a momentos e ligações multiplanares, 

função de tensão do banzo, ligações em sobreposição e ligações placa-tubos. Por fim, relataram 

sobre quais guias normativos seguiram as regras do IIW (1989) e quais seguiram as regras do 

IIW (2009) e, assim, quais foram as principais diferenças entre eles.  

Vegte et al. (2010) realizaram um estudo sobre as principais características e tipos de análise 

numérica em elementos finitos para ligações tubulares soldadas e parafusadas. Apresentaram 

uma breve descrição de técnicas de solução, escolha do tipo de elemento e não linearidade do 

material e modelagem da solda. Endossaram a tendência da análise não-linear de modelos em 

elementos finitos exclusivamente com elementos sólidos devido ao desenvolvimento 

computacional ocorrido na última década. Analisaram, ainda, dois tipos diferentes de 

estratégias de solução, explícito e implícito, destacando os principais aspectos das duas 

abordagens quanto a estratégia da solução, bem como o efeito do refinamento da malha no 

tempo computacional e nos requisitos de memória. Constataram que a falta da modelagem da 

solda pode levar a resultados subdimensionados significativos da capacidade de carga da 

ligação, principalmente para aquelas ligações com alta relação entre o diâmetro do 

montante/diagonal e a largura do banzo (parâmetro β). Por fim, verificaram que a taxa de 

convergência em função da densidade da malha na modelagem é consideravelmente mais rápida 
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para elementos quadráticos do que para elementos lineares, tanto para elementos cascas quanto 

sólidas, mesmo que o número de nós seja compatível. 

Vegte e Makino (2010) realizaram estudos numéricos sobre ligações X entre perfis tubulares 

circulares com montantes carregados axialmente. Houve variações da relação de diâmetros 

montante-banzo, parâmetro β, e da esbeltez das paredes do banzo, parâmetro 2. Avaliaram o 

efeito do comprimento do banzo (dado pelo parâmetro ), bem como das condições de contorno 

das extremidades do banzo (livres ou restringidas) na capacidade de carga das ligações 

estudadas. Concluíram que essas análises, de acordo com os parâmetros geométricos β e 2, 

podem influenciar na capacidade de carga da ligação. Dessa forma, recomendaram que o 

comprimento do banzo devesse ser maior que 10 d0 (α ≥ 20) para perfis de seção esbelta, 

enquanto que, para paredes menos esbeltas (2 ≤ 25), o comprimento do banzo fosse pelo menos 

6 d0 (α ≥ 12). 

Nunes et al. (2011) fizeram um estudo numérico-paramétrico de ligações T com banzo em perfil 

tubular retangular e montante em circular. No estudo numérico foi considerado apenas carga 

no montante e no estudo paramétrico considerou-se carga no banzo, além no montante. Para 

esse estudo foram desenvolvidos modelos variando os parâmetros β e 2, de acordo com os 

limites das normas utilizadas para comparação, CIDECT Design Guide No 3 (Packer et al., 

2009) e NBR 16239 (2013). 

Silva et al. (2012) analisaram ligações T e K com perfis tubulares circulares, para o banzo o 

montante, e também ligação T com perfis retangulares para o banzo e circulares para o 

montante, baseadas na norma EN 1993-1-8 (2005) e no CIDECT Design Guide No 3 (Packer 

et al., 2009). Essas análises foram realizadas por meio de modelagem em elementos finitos 

desenvolvida no software ANSYS (2012). A avaliação dos resultados numéricos deu-se quanto 

aos modos de falha, a distribuição de tensões, a influência da excentricidade e a influência das 

relações geométricas entre os perfis do montante e do banzo. 

Nunes (2012) realizou estudos teórico, numérico e paramétrico de ligações T, K e KT, que 

possuíam perfis tubulares retangulares para os banzos e circulares para os montantes. A 

modelagem numérica consistiu em um estudo de refinamento da malha e de condições de apoio 

dos elementos constituintes da ligação. Esses modelos numéricos foram calibrados com os 

resultados experimentais obtidos em estudos anteriores. A partir disso, foi possível validá-los 

e, assim, realizar um estudo paramétrico considerando, hora só a carga no montante para as três 
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tipologias de ligações, hora considerando, também, a carga no banzo apenas para as ligações T 

e K. Para esse estudo paramétrico variou-se os parâmetros geométricos β e 2, de acordo com 

os limites das normas CIDECT Design Guide No 3 (Packer et al., 2009) e NBR 16239 (2013). 

Ao obter a capacidade de carga das ligações, pelo método do deslocamento limite, observou-se 

que todas as ligações apresentaram a plastificação da face superior do banzo, junta às ligações, 

como modo de falha dominante. 

Lesani et al. (2013) apresentaram os modos de falha, a capacidade de carga e o comportamento 

de ligações tubulares T e Y não enrijecidas submetidas a carregamento axial de compressão 

empregando modelagem em elementos finitos por meio do software ABAQUS. A flexão local 

do banzo, bem como a ovalização e plastificação do banzo foram os modos de falha observados. 

Além disso, a capacidade de carga numérica foi comparada e validada com as dos resultados 

experimentais disponíveis. Essa investigação foi importante para compreender o real 

comportamento das ligações submetidas ao carregamento axial de compressão.  

Puthli et al. (2013) analisaram os antecedentes da norma ISO 14346 (2013) para o limite 

máximo para espessuras de perfis tubulares estruturais. Ressaltaram que essa norma ainda 

limita a espessura a 2,5 mm para esses perfis, embora várias outras normas internacionais 

permitem o uso abaixo de 1,5 mm. Dessa forma, apresentaram argumentos convincentes para 

estender o alcance das prescrições normativas internacionais para incluir perfis tubulares 

estruturais com espessuras de parede menores que 1,5 mm. 

Puthli e Packer (2013) analisaram os diferentes tipos de seções tubulares formadas a frio 

(CFSHS) e conformadas a quente (HFSHS), baseando nas normas de dimensionamento, com 

ênfase nos perfis tubulares retangulares (RHS). Estudaram a influência dos raios de curvatura, 

soldagem nessa região, escolha do material para evitar a ruptura frágil e adequação para 

soldagem dos perfis CFSHS. O desempenho estrutural desses diferentes tipos tubulares se 

mostrou igualmente eficientes para ambos os produtos.  

Wardenier et al. (2014) apresentaram recomendações de dimensionamento de ligações X e T 

de seções tubulares elípticas carregadas axialmente. Essas recomendações foram realizadas a 

partir de ensaios experimentais, modelos em elementos finitos validados e estudos paramétricos 

dessas tipologias de ligação. As equações de capacidade de carga foram apresentadas de forma 

semelhante àquelas atualmente adotadas para ligações de seção tubular circular e de seção 

tubulares retangulares na norma ISO 14346 (2013). 
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Zhu et al. (2014) estudaram ligações T com perfis em seções tubulares circulares com reforços 

externos, analisando a força axial da ligação com e sem reforço. O elemento SHELL 181 foi 

utilizado para estabelecer modelos em elementos finitos das ligações T pelo software ANSYS 

(2012). Uma comparação entre os resultados experimentais e numéricos indicou que estes 

poderiam ser utilizados para calcular a capacidade de carga para de ambas as ligações 

analisadas. Além disso, avaliaram a influência do tamanho e da espessura do enrijecedor na 

capacidade de carga da ligação. Verificou-se, portanto, que o ganho da capacidade da ligação 

era significativo com o aumento das dimensões dos enrijecedores.  

Lipp e Ummenhofer (2014) apresentam resultados experimentais e numéricos sobre a 

influência de tensões de tração no banzo na capacidade de ligações X CHS. Observaram uma 

redução na capacidade de carga da ligação devido a pré-cargas de tração no banzo dependendo 

da intensidade aplicada. No entanto, essas ligações apresentaram grandes deformações do 

montante (20 - 25% do diâmetro do banzo (d0)) quando comprimidos no banzo e elevadas 

tensões neste estado de carregamento. Assim, recomendaram usar o limite de deformação de 

0,03 d0 porposto por Lu et al. (1994b), para evitar grandes deformações das ligações sob cargas 

de serviço e fissuras no estado limite último. Os autores propuseram uma nova função de carga 

do banzo para ligações X CHS submetidas a tensões de tração no banzo, podendo ser usada 

para outros tipos de ligações CHS. 

Cheng et al. (2015) realizaram um estudo numérico dos fatores de concentrações de tensões em 

ligações T soldadas com banzo e montante em seções tubulares quadradas submetidos a 

carregamento axial. As ligações foram em bico-de-pássaro e simplesmente apoiadas nas 

extremidades do banzo. Modelos em elementos finitos refinados, foram validados com os dados 

experimentais, foram desenvolvidos para obter os fatores de concentração de tensões. A partir 

disso, observaram altas concentrações de tensões na região da ligação quando analisadas sob a 

variação dos três principais parâmetros adimensionais (β, 2 e τ) em estudo paramétrico. 

Matos et al. (2015a) apresentaram, nesta parte I, estudo sobre o comportamento de ligações 

soldadas T entre seções tubulares retangulares para o banzo e montante, tendo este submetido 

a carga axial. Uma modelagem em elementos finitos foi desenvolvida para investigar a 

influência dos parâmetros geométricas (β e 2) na resposta da ligação. As curvas cargas no 

montante versos deslocamentos, correspondentes às diferentes geometrias de ligação, foram 

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

T entre perfis tubulares retangulares para o banzo e montante, ambos submetidos à 

carregamento axial. A carga no montante foi incrementada até a falha da ligação, porém para 

diferentes níveis constantes de carga no banzo em tração ou em compressão. Nesse estudo, 

utilizaram as mesmas variações dos parâmetros geométricos da Parte I para avaliar a influência 

dessas características, junto com os níveis de carga do banzo, na resposta da ligação. As curvas 

cargas no montante versos deslocamentos das ligações foram analisadas e comparadas, com a 

influência da carga dos banzos na capacidade de carga e rigidez da ligação. Por fim, foram 

apresentados e discutidos diferentes critérios de falha, aplicados às curvas atuais, bem como 

realizado uma comparação dos resultados numéricos com a norma EN 1993-1-8 (2005) e com 

as disposições mais recentes da ISO 14346 (2013).  

Nizer et al. (2016) apresentaram estudos numérico-experimentais da influência das tensões 

normais do banzo no comportamento de ligações tubulares T. Os resultados dos ensaios foram 

comparados com os resultados numéricos obtidos a partir de uma modelagem em elementos 

finitos realizada pelo software ANSYS (2012), bem como analisar aqueles casos em que 

ocorrem tração no montante. Os resultados foram comparados com as prescrições de projeto da 

norma EN 1993-1-8 (2005), da NBR 16239 (2013) e da ISO 14346 (2013). Afim de 

proporcionar um melhor acordo entre os resultados experimentais e numéricos, uma nova 

equação foi proposta para cargas de compressão aplicadas ao banzo para n ≤ -0,5.  

Packer et al. (2016) estudaram os procedimentos de projeto para soldas de filetes para perfis de 

seções tubulares estruturais em várias tipologias. Examinaram a confiabilidade estrutural 

associada ao fator de intensidade de força direcional baseadas nas especificações norte-

americanas, com base em um conjunto de testes experimentais em ligações soldadas entre perfis 

de seções tubulares estruturais e placas rígidas de extremidade. Esse estudo experimental foi 

realizado para testar a falha por carga de tensão axial aplicada aos membros dos perfis das 

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

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

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

ser considerada.  

Cheng e Becque (2016) avaliaram, numérico e experimentalmente, um método para verificação 

de ligações X  de perfis tubulares retangulares de mesma largura de sistemas treliçados que 

pudessem haver flambagem da parede lateral do banzo, quando houvesse carregamentos de 
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compressão desse elemento. Os modelos numéricos, em elementos finitos, foram gerados a 

partir de dimensões dos ensaios e imperfeições geométricas. Para essa modelagem numérica, 

foram adotados elementos sólidos tridimensionais e três elementos ao longo da espessura da 

parede dos elementos do modelo. Além disso, realizaram o refinamento da malha em elementos 

finitos na região da ligação para verificar sua influência na capacidade de carga. Descobriu-se, 

assim, que os resultados não variaram com o tamanho da malha, desde que seja menor que a 

espessura da parede do banzo na região refinada.  

Tong et al. (2017) investigaram, para oito ligações T com montantes em seção tubular circular 

e banzo em seção tubular quadrada, os fatores de concentração de tensões (SNCFs). Para isso, 

um modelo tridimensional em elementos finitos foi desenvolvido, utilizando o software 

ANSYS (2012), para simular a distribuição de tensões na união soldada montante e banzo sob 

a força axial e no plano de flexão do mesmo. A validação do modelo foi realizada comparando 

os valores dos SNCFs dos ensaios experimentais com os dos numéricos. A partir disso, um 

estudo paramétrico foi realizado para determinar os SNCFs variando os parâmetros 

adimensionais β, 2 e τ dos modelos.  

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

de um sistema treliçado. Essas ligações possuíram banzos em perfis retangulares com costura e 

montantes em perfis circulares sem costura, ambos de seções compactas. Nas análises, 

numéricas e experimentais, considerou-se que o montante estivesse submetido à compressão e 

o banzo tanto à compressão quanto à tração para avaliar a influência do estado de tensão, gerado 

no banzo, na capacidade de carga da ligação. Utilizando o critério de deslocamento limite, 

determinou-se a capacidade de carga da ligação e verificou-se a ocorrência da plastificação da 

face superior do banzo. Os resultados dos modelos que não possuíram carregamentos no banzo 

possuíram reduzidas dispersões quando comparados com as normas NBR 16239 (2013) e 

ISO 14346 (2013), mostrando-se satisfatórias as análises. Em contrapartida, quando houve 

carregamento axial no banzo, os modelos dispersaram-se dos resultados normativos, resultanto, 

com isso, em uma proposição de novas equações de ajuste para considerarem tanto a tração 

quando a compressão no banzo para esse tipo de ligação estudada. 

Guerra (2017) analisou ligações tubulares T com seções de paredes esbeltas, submetidas a 

compressão no montante. Dessa forma, explorou-se modelos em que as relações geométricas 

dos elementos da ligação não fossem contempladas nas prescrições normativas, tanto 

NBR 16239 (2013) quanto ISO 14346 (2013), com foco em casos onde a plastificação da face 
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do banzo ocorressem. Observou-se que as ligações apresentaram maior capacidade de carga 

nos resultados experimentais se comparadas com a capacidade de carga segundo às prescrições, 

ou seja, as prescrições ainda eram conservadoras quanto às condições de validade para esse tipo 

de ligação. 

Guerra et al. (2017) apresentaram uma análise teórica e numérica de ligações soldadas T 

formadas por perfis tubulares de aço de seções esbeltas, com seção transversal retangular para 

o banzo e circular para o montante. Avaliaram o comportamento, os modos de falha, bem como 

a influência dos parâmetros β e 2 na capacidade de carga da ligação. Comparações foram 

realizadas entre as prescrições normativas recentes e os resultados da modelagem numérica, 

realizada em elementos finitos e adotando o critério de deslocamento limite para determinação 

da capacidade de carga. Observou-se que o modo de falha dominante, plastificação da face do 

banzo, era semelhante ao encontrado em perfis com seções compactas. 

Garifullin et al. (2018) desenvolveram modelos em elementos finitos para ligações T de seções 

tubulares retangulares, cujos montantes foram submetidos a esforços solicitantes de momento 

fletor e compressão axial. Realizaram um estudo da geometria mais adequada para o elemento 

finito e do seu refinamento na direção da espessura dos perfis constituintes da ligação, 

avaliando, com isso, sua rigidez inicial e seu comportamento carga no montante versus 

deslocamento. O modelo numérico foi validado com os ensaios correspondentes, mostrando-se 

apropriados e confiáveis para analisar o comportamento de ligações T. 

Lima et al. (2018a) apresentaram uma avaliação experimental de ligações T sob efeito de 

tensões no banzo, tanto de tração quanto de compressão, para banzo em perfis retangulares e 

montantes em quadrangulares. Assim, constatou-se que os carregamentos de compressão no 

banzo reduziram a capacidade de carga da ligação. Por outro lado, quando carregamentos de 

tração foram aplicados, houve um aumento da capacidade de carga. Ressaltaram que esse fato 

ainda não é considerado nas prescrições de projeto. Além disso, apresentam alguns resultados 

experimentais de ligações T em perfis quadrados reforçadas com placas de flange para obter 

um dimensionamento mais econômico. Os resultados mostraram que a capacidade de carga da 

ligação poderia ser aumentada cerca de 88% usando a placa reforçada com a mesma espessura 

do perfil do banzo.  

Lima et al. (2018b) desenvolveram um estudo numérico-experimental para avaliar o 

desempenho na capacidade de carga de uma ligação T quando se emprega chapas de reforço na 

face em que há a união do banzo e do montante. Isso possibilita o aumento da esbeltez da seção 
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dos elementos que compõem a ligação, tornando-a em solução estrutural mais econômica. Para 

isso, foram aplicados carregamentos axiais de compressão no montante e realizadas variações 

do comprimento dessas chapas e das condições de contorno do banzo. Essas ligações com chapa 

de reforço foram comparadas com as ligações homólogas que não apresentaram essa chapa na 

face da ligação para avaliar o ganho de desempenho na capacidade de carga da ligação. Os 

resultados experimentais obtidos foram comparados com as prescrições normativas — 

EN 1993-1-8 (2005), NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). A partir disso, uma formulação 

foi proposta, baseada nas duas primeiras prescrições a fim de estimar a capacidade de carga 

desse tipo de ligação estudada que utiliza chapa de reforço.  

Pereira (2018) analisou perfis tubulares por meio do comportamento de ligações T compostas 

por banzos com seções de paredes esbeltas e montantes submetidos a carregamento axial de 

compressão. Nessa análise, relatou-se a influência do tamanho de cordão de solda na capacidade 

de carga da ligação por meio de estudo experimental e numérico, além da comparação com o 

que é atualmente previsto pelas prescrições normativas. Além disso, realizou um estudo 

paramétrico, variando o diâmetro do montante e a espessura do banzo, e observou que banzos 

com menores espessuras dos modelos numéricos apresentaram maior dispersão de resultados 

em relação às equações teóricas, e que o critério de ELS era dominante para esses casos. 

Fleischer e Wardenier (2018) analisaram o efeito da tensão de tração no banzo em ligações K, 

por meio de resultados de quatro vigas treliçadas. Realizaram uma investigação numérica mais 

detalhada empregando dimensões e propriedades medidas experimentalmente, bem como 

considerando o limite de deformação de 3% da largura do banzo (b0), proposto por 

Lu et al. (1994b), e as equações das funções de tensão no banzo incluídas na norma ISO 14346 

(2013) que se baseiam nas recomendações do IIW (2009).  

Pereira et al. (2019) avaliaram a influência do tamanho do filete de solda em ligações T 

formadas a frio, compostas por perfis tubulares retangulares para o banzo e circulares para o 

montante. Para isso, realizou-se três experimentos, com diferentes tamanhos para a perda do 

filete, que serviram para validar a modelagem numérica em elementos finitos. Os resultados, 

quanto a capacidade de carga, mostraram-se entre eles, indicando, assim, que o tamanho da 

solda influencia a capacidade de carga da ligação. 

Gomes et al. (2019) analisaram o comportamento de ligações T, com chapa de reforço na parede 

lateral do banzo, de treliças em perfis estruturais conformados a frio, podendo resultar em um 

dimensionamento mais econômico. Esse elemento da ligação, por sua vez, possuiu todo seu 
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comprimento apoiado a fim de evitar a sua flexão. Os autores realizaram esse trabalho por meio 

um programa experimental e numérico comparando modelos de ligações sem reforços com seus 

pares com reforços, ambos com carregamentos de compressão no montante. Em seguida, 

realizaram uma análise paramétrica que abrangeu os parâmetros relevantes para a compreensão 

do comportamento da ligação. A capacidade de carga das ligações foram comparadas com as 

prescrições normativas, EN 1993-1-8 (2005) e NBR 16239 (2013), nas quais a espessura do 

banzo t0 foi simplesmente trocada pela soma de t0 com a espessura da chapa (t0 + tp), bem como 

com soluções teóricas disponíveis na literatura. Essas comparações indicaram que ligações sem 

reforços apresentaram resultados conservadores à medida que se aumenta a esbeltez da parede 

lateral. Já para as ligações com reforço de espessura semelhantes às do banzo apresentaram 

valores superestimados na maioria dos casos. Por fim, propuseram duas alternativas de 

equações de dimensionamento mais acuradas para prever a capacidade de carga das ligações 

em estudo.  

Guerra et al. (2019) realizaram um estudo paramétrico de ligações soldadas T de perfis com 

seção retangular para o banzo e circular para o montante. Para que isso fosse possível, o modelo 

numérico foi validado com resultados experimentais do trabalho de Mendes (2008). Dessa 

forma, a partir da variação os parâmetros β e 2, obteve-se a capacidade de carga das ligações, 

as quais foram comparadas com a capacidade de carga de cálculo segundo as prescrições 

normativas, NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). Mesmo com a correlação apresentada 

entre essas capacidades, houve dispersão entre os valores com o aumento da relação do 

parâmetro β, devido a contribuição das faces laterais nos modelos com valores maiores desse 

parâmetro. 

Neto et al. (2019) analisaram ligações soldadas T, compostas por perfis de seção compacta e 

esbelta, com alta relação do parâmetro β, sujeitas à plastificação da face lateral do banzo. A 

capacidade de carga da ligação foi obtida por meio de modelagem numérica em elementos finitos e 

compara com a capacidade de carga segundo à formulação normativa brasileira da norma NBR 

16239 (2013). Observou-se que essa capacidade de carga da ligação, numéricas e teóricas, 

apresentaram correlações. Entretanto, constatou-se que para os perfis mais esbeltos, as atuais 

equações normativas não se mostraram adequadas, devido ao não atendimento das condições de 

validade. 

Pandey e Young (2019) investigaram experimentalmente ligações T tubulares de aço de alta 

resistência formadas a frio. Duas configurações de ligações foram fabricadas, primeiro, onde 
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tanto os montantes quanto o banzo eram compostos de seções quadradas e retangulares, e, 

segundo, onde os montantes circulares foram soldados a banzo de seções quadrada e retangular. 

As proporções entre a largura do montante e do banzo (β) variaram de 0,34 a 1, entre as 

espessuras do montante e do banzo (τ) variou de 0,52 a 1,27 e entre a largura banzo e sua 

espessura (2γ) variou de 20,63 a 38,55. A capacidade de carga e as deformações das ligações 

foram examinadas a fim de avaliar a aplicabilidade das disposições de projeto existentes e os 

resultados dos testes foram comparados com as resistências nominais obtidas no EN 1993-1-8 

(2005) e CIDECT.  Comprovaram que as disposições de projeto existentes não são capazes de 

fornecer previsões precisas e confiáveis para o projeto de ligações T tubulares de aço de alta 

resistência formadas a frio feitas fabricados com aços S900 e S960.  

Neto (2020) realizou um estudo sobre ligações tubulares T, formadas por montantes circulares, 

submetidos a carregamentos axiais de compressão, e banzos retangulares, com esforços axiais 

de tração ou compressão. Realizou-se uma análise paramétrica por meio de modelagem 

numérica em elementos finitos validados a fim de propor adequações das equações normativas 

para o fator de redução de capacidade de carga das ligações devido à carga aplicada no banzo 

desse tipo de ligação, a partir de curvas e superfícies de regressão. Os valores da capacidade de 

carga, obtidas numericamente, foram comparadas com as de cálculos, recomendadas pelas 

atuais normas de projeto, e, também, com as empregadas nas equações propostas. Observou-

se, para os modelos de compressão, uma divergência maior dos valores utilizando-se as 

equações normativas do que aquela proposta, enquanto que, para os modelos de tração, não 

houve diferença significativa entre os resultados encontrados por essas equações. Além disso, 

para os modelos não contemplados nas prescrições normativas, as equações propostas neste 

trabalho demonstraram correlação e não dispersas. 

Bu e Packer (2020) realizaram ensaios experimentais para avaliar o efeito de extremidade para 

ligações com perfis tubulares retangulares. Além disso, um estudo numérico mais amplo dos 

parâmetros geométricos foi concluído por meio de modelos em elementos finitos e validados 

com 14 experimentos realizados. A partir desses dados numérico e experimental, uma distância 

mínima necessária entre as extremidades do banzo foi proposta, a fim de que uma ligação possa 

atingir sua capacidade de carga máxima, bem como reduções de resistência da ligação 

apropriadas para casos em que o requisito de distância final mínima não é satisfeito. 

Feng et al. (2020) apresentam um estudo experimental da capacidade de cargas de ligações 

tubulares X, T e Y híbridas de aço inoxidável com montantes de seções quadradas e com banzos 
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circulares sob carregamentos. Foram consideradas as influências do paraêmtro β nos modos de 

falha e na capacidade de cargas das ligações. Para as ligações com pequeno valor β, a 

plastificação da face do banzo foi o esperado de ocorrer e não houve pico de carga observado 

nas curvas carga-deslocamento e carga-deformação, enquanto que para aquelas com grande 

valor de β, a falha da parede lateral da corda foi dominante com um pico de carga bem definido 

nas curvas de deslocamento de carga e carga-deformação. A capacidade de carga experimental 

foram comparadas com os resultados previstos pelas normas de projeto atuais de acordo com 

CIDECT, EN 1993-1-8 (2005), bem como com as normas chinêsa (GB50017) (2017) e 

australiana (AS / NZS) (2001). Após comparações, verificaram que as equações de projeto 

fornecidas pelo CIDECT, EN 1993-1-8 (2005) e GB50017 (2017) foram conservadoras em 

torno de 6%, 19% e 20%, respectivamente, quando comparadas às resistências experimentais.  

Lan et al. (2020) investigaram o comportamento estrutural de ligações T CHS de aço de alta 

resistência (HSS) S460, S700, S900 e S1100, via elementos finitos para a plastificação da face 

superior do banzo. Além disso, o efeito das zonas afetadas pelo calor (ZTA) no comportamento 

da ligação e influências do tipo de aço, paramêtros β e 2γ na adequação das equações de 

resistência segundo o CIDECT foram avaliadas. O efeito de ZTA na rigidez inicial das ligações 

foi considerado insignificante. Em geral, a influência de β na adequação das equações de 

resistência normativa foi menor. A resistência normativa apresentou-se relativamente precisa 

para ligações T CHS com aço S460, tornando-se cada vez mais não conservadora para grau de 

aço superior e para 2γ maior. Foi sugerido ajustes dos limites de 2γ, ou seja, para 2γ ≤ 40, para 

classes de aço que variam de S460 a S700, e 2γ ≤ 30, para classes de aço maiores que S700 até 

S1100, para permitir um uso mais eficiente de perfis HSS. Além disso, o intervalo de validade 

do CIDECT de 0,2 ≤ β ≤ 1,0 também foi recomendado para classes de aço que variam de S460 

a S1100.  

Shen et al. (2020) apresentaram uma série de estudos experimentais de ligações de aço 

compostas de seções tubulares ovais (ROHSs) de paredes finas com montante sob compressão 

axial. Os efeitos dos parâmetros β, da distância do gap (g) e dos ângulos entre o banzo e 

montante foram investigados, assim como o modo de falha, a capacidade de carga, rigidez 

inicial e índices de ductilidade da ligação. Os modos de falha identificados, por meio dos 

ensaios de compressão axial dos montantes das ligações tubulares, foram principalmente 

plastificação da face superior do banzo, fratura de solda e flambagem local da banzo. A 

capacidade de carga e a rigidez inicial da ligação foram significativamente afetadas pela 



36 

 

variação do ângulo entre a montante e o banzo. Em comparação com as resistências previstas 

das ligações tubulares de seção circular e retangular carregadas axialmente, a ligação ROHS 

apresentou uma resistência à compressão mais alta por causa de seu esquema de interseção 

razoável. Um método de avaliação para prever a capacidade de carga de ligações ROHS foi 

proposto com base no método equivalente e disposições de projeto existentes (CIDECT, 

GB50017 (2017), AISC 360-16 (2016) e EN 1993-1-8 (2005)).  

Ainda, as normas EN 1993-1-8 (2005), ISO 14346 (2013) e NBR 16239 (2013), bem como os 

trabalhos desenvolvidos por Wardenier et al. (2010) e Araújo et al. (2016) apresentaram 

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

tubulares para os perfis compactos. Porém, até o presente momento, poucos estudos têm sido 

realizados sobre ligações tubulares que utilizam perfis de seções esbeltas, sobretudo 

considerando-se a influência do esforço normal no banzo.  
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CAPÍTULO 2 

 

2 DIMENSIONAMENTO DE LIGAÇÕES TUBULARES  

Neste capítulo, são apresentados os conceitos gerais e as tipologias referentes às ligações 

soldadas tubulares usuais em sistemas treliçados. Posteriormente, são apresentados conceitos 

fundamentais para se entender o comportamento da ligação estudada quanto a sua nomenclatura 

de acordo com parâmetros geométricos, a classificação da seção transversal do banzo e os seus 

possíveis modos de falha, bem como as suas condições de validade geométrica e de material.   

Ademais, as formulações segundo as prescrições normativas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 

(2013) são apresentadas destacando-se a consideração da influência do carregamento do banzo 

na capacidade de carga da ligação. Por fim, são apresentatos os critérios para determinar a 

capacidade de carga de ligações soldadas tubulares.   

2.1 Tipologia e geometria de ligações soldadas tubulares 

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

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

entre tubos são classificadas de acordo com a geometria e com os esforços solicitantes a que 

essas estruturas estão submetidas. 

Para identificar as ligações a partir da geometria, resultante da composição das barras, essas 

ligações podem ser classificadas como T, Y, X, K, N, KT, DK e DY, conforme ilustradas pela 

Figura 2.1. No entanto, em algumas situações, apenas a geometria da ligação não é suficiente 

para definição da sua tipologia, ou seja, as ligações também podem ser classificadas 

considerando o equilíbrio de força, associado à configuração da ligação na região nodal 

(Araújo et al., 2016). Na avaliação da capacidade de carga de ligações tubulares, as prescrições 

existentes indicam formulações considerando as duas identificações. 
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Ligação T Ligação Y Ligação X Ligação K 

  
 

 

Ligação N Ligação KT Ligação DK Ligação DY 

  
  

Figura 2.1: Classificação da tipologia das ligações de treliças uniplanares devido à geometria 

(Araújo et al., 2016). 

Para melhor compreensão das equações fornecidas para a avaliação da capacidade de carga de 

ligações T, na Figura 2.2, têm-se as representações das nomenclaturas utilizadas para os 

elementos que compõem a ligação, na qual o índice 0 (zero) relaciona-se ao banzo e o índice 1 

(um), ao montante. 

 

Onde: 

d0 - diâmetro externo da seção transversal do 

tubo circular do banzo; 

d1 - diâmetro externo da seção transversal do 

tubo circular do montante; 

b0 - largura do tubo retangular do banzo; 

b1 - largura do tubo retangular do montante; 

h0 - altura do tubo retangular do banzo; 

h1 - altura do tubo retangular do montante; 

t0 - espessura da parede do tubo do banzo; 

t1 - espessura da parede do tubo do 

montante; 

l0 - comprimento do tubo do banzo; 

N0 - força axial solicitante de cálculo no 

banzo; 

N1 - força axial solicitante de cálculo no 

montante. 

Figura 2.2: Nomenclatura de uma ligação T com perfis tubulares circulares ou retangulares. 

Da Figura 2.2, os seguintes parâmetros geométricos são utilizados nas expressões normativas e 

nas análises realizadas nesta pesquisa: 

a) Relação entre duas vezes o comprimento do banzo e sua largura:  

0

0

2l

b
 =  (2.1) 

b) Relação entre o diâmetro do montante e a largura do banzo: 

N0 

l0 
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1

0

=
d

b
  (2.2) 

c) Relação entre a largura do banzo e a sua espessura:  

0

0

2 =
b

t
  (2.3) 

2.2 Classificação quanto à esbeltez da seção transversal 

A classificação de seções transversais é definida de acordo com à esbeltez dos elementos da 

seção. As normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013) classificam as seções utilizando 

parâmetros com condição de validade geométrica para definir os limites das relações das seções 

transversais de perfis tubulares das ligações. Segundo a norma EN 1993-1-1 (2005), as seções 

transversais de perfis de aço, dependendo da sua capacidade de rotação e de desenvolver rótulas 

plásticas, são classificadas como:  

• Classe 1: são aquelas seções transversais em que podem formar uma rótula plástica com 

capacidade de rotação necessária para efetuar uma análise plástica sem redução da 

resistência; 

• Classe 2: são as seções capazes de desenvolver uma rótula plástica, porém com capacidade 

de rotação limitada devido à flambagem local que possa surgir; 

• Classe 3: são aquelas seções em que a tensão na fibra comprimida mais externa da seção 

transversal, assumindo uma distribuição elástica de tensões, pode atingir o escoamento, 

mas a flambagem local, em muitos casos, pode impedir o desenvolvimento do momento 

plástico; 

• Classe 4: são as seções transversais em que a flambagem local ocorre antes do escoamento 

em um ou mais de seus elementos. 

Os comportamentos das seções transversais dessas classes podem ser observados na Figura 2.3, 

quanto à flexão de seus elementos, onde Mel e Mpl são os momentos de início do escoamento e 

plástico da seção, respectivamente. 
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Figura 2.3: Classificação de seções transversais submetidas à flexão (Silva et al., 2016). 

Dessa forma, os limites dessas classes, para as partes componentes da seção transversal do tubo 

submetido à compressão, são obtidos pelos parâmetros que representam a espessura da seção 

tubular do banzo (c) — como recomendado por Zhao et al. (Zhao; Wilkinson; Hancock, 2005) 

— e pelo fator (), como podem ser observados na Tabela 2.1. Destaca-se que essa classificação 

é dependente da razão d/t, para a seção tubular circular, e c/t, para a retangular, bem como das 

forças internas aplicadas e do tipo de aço. 

Ressalta-se que as normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013) consideram válidas as 

equações da capacidade de carga de ligações soldadas tubulares apenas para perfis compactos, 

aqueles pertencentes às classes 1 e 2. Adicionalmente, a espessura nominal das paredes dos 

perfis, que compõem uma ligação, não deve ser inferior a 2,5 mm e 1,5 mm, respectivamente, 

para essas duas normas. 
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Tabela 2.1: Classificação de perfis tubulares segundo os limites de esbeltez da seção (EN 1993-1-

1, 2005). 

Classes Perfis circulares  Perfis retangulares 

1 
250

d

t
  

 
33

c

t
  

2 
270

d

t
  

 
38

c

t
  

3 
290

d

t
  

 
42

c

t
  

4 
290

d

t
  

 
42

c

t
  

Onde: 

235
=

yf
 ; 

fy – Resistência ao escoamento do aço; 

c = b0 – 2t ou c = h0 – 2t; 

b0 – Largura do perfil retangular (banzo); 

h0 – Altura do perfil retangular (banzo); 

t0 – Espessura da seção retangular (banzo); 

d1 – Diâmetro do perfil circular (montante); 

t1 – Espessura da seção circular (montante).           

2.3 Modos de falha de ligações T soldadas tubulares  

Nas ligações T soldadas com perfis tubulares constituintes de sistemas treliçados, os modos de 

falhas são determinantes na capacidade de carga da ligação. Assim, os seguintes modos podem 

ocorrer, segundo a NBR 16239 (2013) e a ISO 14346 (2013):  

− Plastificação da face superior ou de toda a seção transversal do banzo, junto às diagonais 

ou aos montantes ( ≤ 0,85);  

− Plastificação da face lateral da seção transversal do banzo junto às diagonais ou aos 

montantes, os quais ambos são submetidos à compressão ( = 0,85); 

− Plastificação por instabilidade devido ao cisalhamento do banzo, junto às diagonais ou aos 

montantes; 

− Ruptura por punção da parede do banzo na área de contato com as diagonais ou os 

montantes; 

− Ruptura ou plastificação de diagonais ou montantes, na região da solda, devido à 

distribuição não uniforme de tensão; 
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− Flambagem localizada de montante comprimido na região da ligação;   

− Flambagem localizada de banzo comprimido na região da ligação;   

Os modos de falha indicados por essas normas se diferenciam apenas quanto à sua descrição. 

Alguns deles podem ser visualizados nas ilustrações da Figura 2.4. Além disso, a flambagem 

localizada de montantes comprimidos ou do banzo na região da ligação, segundo NBR 16239 

(2013), desmembra-se em outros dois modos segundo a ISO 14346 (2013): flambagem local 

do banzo (Figura 2.4 (c)) e flambagem local do montante devido a distribuição não uniforme 

de tensões (Figura 2.4 (d)).   

  

(a) Plastificação da face superior do banzo. (b) Plastificação da face lateral do banzo. 

  

(c) Flambagem localizada do banzo. (d) Flambagem localizada do montante. 

Figura 2.4: Modos de falha em ligações soldadas composta por banzo em perfis (adaptado de NBR 

16239 (2013). 

Kato e Nishiyama (1980) identificaram os principais modos de falhas e estimaram a carga de 

escoamento de ligações T, por meio de um mecanismo de linha de escoamento para esse tipo 

de ligação. Isto posto, a verificação dos modos de falha nem sempre se faz necessária para uma 

determinada ligação, ou seja, alguns modos não são considerados, ou por não serem dominantes 

ou por não ocorrerem na ligação, pois são baseados em limites de validades geométricos 

estabelecidos pelas prescrições normativas. Assim, a capacidade de carga de cálculo da ligação 

(N1,Rd) é o menor valor encontrado para os modos de falha possíveis de ocorrerem em uma 

ligação T, mesmo quando o banzo estiver sob a influência de carregamento axial. A norma 
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NBR 16239 (2013) apresenta esses modos de falha em função do parâmetro , conforme 

exposto na Tabela 2.2 para esse tipo de ligação, quando o montante está sujeito à compressão. 

Tabela 2.2: Condições do parâmetro β para os possíveis modos de falha em ligações T. 

Modo de falha  Condição 

Plastificação da face superior do banzo   ≤  

Plastificação da face lateral do banzo   =  

Flambagem localizada do montante comprimido ou do banzo  * 

Onde: 

* Os limites devem seguir recomendações da norma NBR 14762 (2010) 

A fim de tornar mais compreensíveis as plastificações da face superior e da face lateral do 

banzo, nos subitens a seguir são apresentados os modelos analíticos simplificados, propostos 

por Wardenier et al. (2010), os quais originaram e embasaram as equações da capacidade de 

carga de uma ligação T prescritas pelas normas avaliadas. 

2.3.1 Modelo de charneira plástica para perfis retangulares 

A capacidade de carga de uma ligação tubular T, devido ao modo plastificação da face superior 

do banzo, pode ser determinada por meio do modelo de charneiras plásticas. No caso onde há 

aplicação de um carregamento axial de compressão no montante ou na diagonal (N1) ocorrerá 

um deslocamento (), como pode ser observado na configuração deformada ilustrada na Figura 

2.5 (b). Os parâmetros geométricos da ligação são ilustrados na Figura 2.5 (a). 

 
(a) Parâmetros geométricos. (b) Configuração deformada. 

Figura 2.5: Trabalho externo da carga no montante (Wardenier et al., 2010). 

Esse modelo é baseado no Teorema do Limite Superior da Plasticidade, o qual possibilita 

determinar a resistência plástica de placas submetidas a um carregamento ortogonal. Dessa 

forma, devem ser analisados os padrões de charneira para obter a de menor resistência. Para as 
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expressões utilizadas atualmente nas prescrições normativa, o padrão de charneira plástica 

considera a forma retangular da plastificação da face (Figura 2.6), no qual são desprezados os 

efeitos favoráveis de encruamento do aço e de membrana na parede do banzo (Araújo et al., 

2016). Esse padrão de plastificação, mais simples, segundo Wardenier et al. (2010), é o mais 

empregado para ligações T, pois, ao se verificar os diversos possíveis caminhos de plastificação 

e aferir a de menor resistência, nota-se que a diferença de capacidade encontrada, entre os 

modelos de charneiras existentes, é relativamente pequena, sendo desnecessária a utilização de 

padrões mais complexos. 

 
Figura 2.6: Modelo de plastificação do modo de falha plastificação da face superior do banzo 

(Wardenier et al., 2010). 

O método do teorema das linhas de plastificação (charneiras) consiste em igualar, por meio do 

princípio dos trabalhos virtuais, o trabalho externo (We), realizado pela força axial no montante 

(N1senθ1) para causar um deslocamento () (Figura 2.5 (b)), ao trabalho interno (Wi) de rotação 

do sistema de charneiras (φi), cujo comprimento é li (Figura 2.7 (b)) (Araújo et al., 2016). Essa 

igualdade é expressa pela Eq. (2.4): 

1 1 i i pN sen l m  =   (2.4) 

 

Sendo mp o momento plástico por unidade de comprimento e dado pela Eq. (2.5): 

0

2

0

1

4
p ym t f=  (2.5) 

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

 
(a) Trabalho interno de rotação das 

charneiras. 
(b) Parâmetros geométricos. 

Figura 2.7: Ilustrações da rotação e da geometria das linhas de escoamento (Wardenier et al., 2010). 
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As energias dissipadas pelas linhas de escoamento (1 a 5), representadas na Figura 2.6, ficam 

assim determinadas pelas Eq. (2.6) a (2.10): 

• Linha 1:  
( )

0

0 1

2
2 pb m

b b cot



−
 

( )

4

1
p

tg
m
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−
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• Linha 5:  5

5 5

2 pl m
l tg l cot

 

 

 
+ 

 
 ( )4 ptg cot m  = +  (2.10) 

O somatório dessas energias resulta no trabalho interno (Wi), o qual é dado pela Eq. (2.11): 

1

8 1

1

p

i

m
W tg

tg sen

  


  

 −
= + + 

−  
 (2.11) 

onde: 
1

0

b

b
 =  e 

1

0

h

b
 =  

Realizando o mínimo da equação, dN1 / dα = 0, obtêm-se a Eq. (2.12):  

1tg = −  (2.12) 

Além disso, considerando-se uma aproximação que ignora a espessura do banzo, ou seja, 

b0 - 2t0 ≈ b0, a Eq. (2.11) pode ser reescrita conforme a Eq. (2.13): 

( )
0

2

0

1

1 1

2
4 1

1 sen sen

yf t
N




  

 
= − + 

−  
 (2.13) 

Ainda, a Eq. (2.13) pode ser adaptada para uma ligação envolvendo um perfil circular de um 

montante soldado a um perfil retangular de um banzo. Para isso, faz-se a substituição dos 

parâmetros h1 e b1 por d1, resultando na igualdade dos parâmetros η e  Além disso, deve-se 

realizar a adição de um fator de forma equivalente a π/4, que considera uma seção circular em 

função da retangular. O efeito do estado de tensão em banzos retangulares também deve ser 

considerado, quando houver, por uma função Kn (ver   
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Tabela 2.3). Assim, tem-se uma nova Eq. (2.14): 

( )
0

2

0

1

1 1

2
4 1

1 sen sen 4

y

n

f t
N K

 


  

 
= − + 

−  
 (2.14) 

Essa Eq. (2.14) da resistência, encontrada pelo modelo analítico de charneiras plásticas, é bem 

representativa para o modo de falha plastificação da face superior do banzo. Entretanto, para 

valores altos da relação entre o diâmetro do montante e a largura do banzo (dado por ), isto é,  

 > 0,85, o modelo conduz a valores elevados de resistência, sendo necessária a verificação de 

outros modos de falha (Araújo et al., 2016).    

2.3.2 Modelo de plastificação da parede lateral do banzo para perfis retangulares 

Quando uma ligação tubular T estiver sujeita ao modo de falha plastificação da face lateral da 

seção transversal do banzo a capacidade de carga da ligação é determinada por meio do modelo 

de instabilidade da parede lateral do banzo. Modelo este que é similar ao de escoamento local 

da alma em uma ligação entre vigas e pilares em perfis I, onde o carregamento é introduzido na 

alma pela mesa da viga em um ângulo de dispersão de 2,5:1 (Araújo et al., 2016), conforme 

ilustrado na Figura 2.8 (a). Dessa forma, caso a força axial solicitante de cálculo da ligação for 

de tração ou se a parede lateral do banzo não for susceptível à flambagem local, a força axial 

resistente de cálculo (N1), considerando o ângulo entre o montante ou diagonal e o banzo (θ1), 

é dada pela Eq. (2.15):  

0 0 1
1 0

1 1

2
5

sen sen

yf t h
N t

 

 
= + 

 
 (2.15) 

Em contrapartida, caso essa força axial solicitante seja de compressão ou se a parede lateral do 

banzo for susceptível à flambagem local, a resistência ao escoamento (fy0) deverá ser substituída 

por uma tensão fb, a qual considera a possibilidade de ocorrer flambagem da parede lateral do 

banzo. Dessa forma, tem-se a Eq. (2.16):  

0b yf f=

 

(2.16)

 

onde χ é fator de redução devido à flambagem global obtido pela NBR 8800 (2008), utilizando 

o índice de esbeltez reduzido (λ0) igual a: 
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=  (2.17) 

 

 

  

(a) Vista lateral. (b) Vista da seção transversal. 

Figura 2.8: Modelo de plastificação do modo de falha plastificação da face lateral da seção transversal 

do banzo (Wardenier et al., 2010). 

2.4 Capacidade de carga de cálculo de ligações T 

Na Tabela 2.3, são apresentadas as equações, segundo as normas NBR 16239 (2013) e 

ISO 14346 (2013) para a verificação da capacidade de carga de cálculo (N1,Rd) para os dois 

modos de falha da ligação em estudo, sendo que o montante foi dimensionado para que não 

ocorresse flambagem localizada. Destaca-se que as equações são praticamente as mesmas, 

diferenciando-se apenas na disposição e nomenclaturas dos fatores de redução (Qf e Kn), além 

da ISO 14346 (2013) agrupar os termos referentes aos parâmetros geométricos no fator Qu e a 

NBR 16239 (2013) adotar um fator de ponderação de resistência de a1 = 1,10. Ambas as normas 

estabelecem que, para ligações que utilizam montante em perfil circular, deve-se multiplicar 

N1,Rd pelo fator de forma equivalente (π/4), como apresentado no item 2.3.1.   
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Tabela 2.3: Capacidade de carga de cálculo para os modos de falha que as ligações T analisadas estão 

sujeitas. 

Modo de falha NBR 16239 (2013)  ISO 14346 (2013) 

Plastificação 

da face 

superior do 

banzo 

 

 

( )
( )0

2

0

1, 12,2 4,4 1
1

n y

Rd a

K f t
N   


= + −

−  

 

0

* 2

1 0u f yN Q Q f t=  
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0, 4
1,3n

n
K


= +  
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   1,0nK =  
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0,
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Sd

y

n
f
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Sd Sd
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y el y

N M

A f W f
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2 4

1 1
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− −
 

( ) 1

1
C

fQ n= −  

Onde: 

0 0

,0 ,0pl pl

N M
n

N M
= +  

Para Tração: 

C1 = 0,1 

Para compressão: 

C1 = 0,6 – 0,5 

Plastificação 

da face 

lateral do 

banzo 

 

 

N1,Rd = fy0t0(2,2d1 + 11t0) /a1 
 

N1* = fK t0 bw Qf 

Onde: 

Para Tração:       

fb = fy0 

Para compressão: 

fb = χ fy0 

E χ é fator de redução devido à 

flambagem global obtido pela NBR 

8800 (2008), utilizando o índice de 

esbeltez reduzido igual a: 
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 Onde: 

bw = (2d1 – 10t0) 

Para Tração: 

fK = fy0 

Para Compressão: 

fK = χ fy0  

E χ é o fator de redução à flambagem 

global obtido pela EN 1993-1-8 

(2005), utilizando o índice de esbeltez 

reduzido igual a: 

0

0 1

1
3,46 2

sen

h

t




 
= − 

 
 

Onde: 

• N1,Rd é a capacidade de carga de cálculo da ligação; 

• Kn e Qf são os fatores de redução da capacidade de carga das 

ligações;  

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

• t0 é a espessura da parede do banzo; 

• a1 é o fator de ponderação da resistência igual a 1,10; 

• n é a razão de tensão no banzo; 

• σ0,Sd é a máxima tensão de compressão solicitante de cálculo 

(com sinal negativo) no banzo em um determinado nó; 

• N0,Sd e N0 são as forças axiais solicitante de cálculo na 

ligação; 

  

• M0,Sd e M0 são os momentos fletores 

solicitantes de cálculo na ligação; 

• A0 é a área da seção transversal do 

banzo; 

• Wel,0 é o módulo de resistência 

elástico da seção transversal do 

banzo; 

• Npl,0 é a força axial plástica 

resistente do banzo; 

• Mpl,0  é o momento plástico 

resistente do banzo. 
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2.5 Análise da função de carga no banzo para as classes 3 e 4 

A consideração do estado de tensão no banzo, que pode ser oriundo de momentos fletores e/ou 

de carregamentos axiais aplicados no banzo, é obtida por meio do fator de redução da 

capacidade de carga, Kn para a NBR 16239 (2013) e Qf para a ISO 14346 (2013). Esse fator 

influencia a capacidade de carga de cálculo da ligação, N1,Rd, conforme apresentado na Tabela 

2.3. Para a NBR 16239 (2013), quando os esforços solicitantes causam um estado de tensão de 

compressão no banzo (n < 1,0), ocorre uma redução da capacidade de carga, porém, quando 

esse estado de tensão for nulo ou de tração (n ≥ 1,0), não é considerada a redução de N1,Rd. Por 

outro lado, para a ISO 14346 (2013), tanto na compressão como na tração, há redução de N1,Rd, 

por meio do fator Qf, em função do nível de esforço atuante no banzo.   

Como mencionado anteriormente, a NBR 16239 (2013) e a ISO 14346 (2013) são aplicáveis 

no dimensionamento para seções das classes 1 e 2, de acordo com a norma EN 1993-1-1 (2005). 

Portanto, a resistência à flexão da seção transversal pode ser obtida a partir de sua resistência 

plástica (Mpl,0). Todavia, essas normas não podem ser aplicadas no dimensionamento de 

ligações que possuem os elementos estruturais do banzo com seções classificadas como 3 ou 4, 

assim a resistência a flexão deve ser baseada na sua resistência elástica (Mel,0), devido a ausência 

de reserva plástica, portanto, de modo favorável à segurança, bem como por envolverem efeitos 

adicionais de membrana que estão associados a uma redistribuição de tensões (Timoshenko e 

Winowsky-Krieger, 1959) 

Considerando que este trabalho visa avaliar a capacidade de carga de ligações T com seções 

transversais do banzo das classes 3 e 4, proposições nos fatores de redução foram realizadas 

para o cálculo da capacidade de carga das ligações. Essas considerações foram realizadas 

especificamente na razão de tensão no banzo (n), tanto na sua parcela de força axial — N0,Sd / A0, 

para a NBR 16239 (2013), e N0 / Npl,0, para a ISO 14346 (2013) — quanto na sua parcela de 

momento fletor — M0,pl / W0,el, para a NBR 16239 (2013), e M0 / Mpl,0,  para a ISO 14346 (2013) 

—, embora há de se destacar que nos modelos de ligação T em estudo não há flexão no banzo, 

conforme será detalhado no capítulo 3.  

Desta forma, para as seções transversais classificadas como classe 3, propõe-se manter o 

módulo de resistência elástico da seção (Wel,0) para a NBR 16239 (2013) (Eq. (2.18)), e, para 

ISO 14346 (2013), alterou-se o módulo de resistência plástico (Eq. (2.19)) para elástico (Eq. 

(2.20)). 
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n
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= +  (2.19) 

0 0

,0 ,0el el

N M
n

N M
= +  (2.20) 

Vale destacar que no cálculo da parcela de força axial na razão de tensão no banzo (n), embora 

a NBR 16239 (2013) utilize a força resistente elástica Nel,0 (= A0 fy0) e a ISO 14346 (2013) a 

força resistente plástica Npl,0, ambas as parcelas são iguais, pois ambas empregam A0 como 

sendo a área bruta da seção transversal.  

Já para o dimensionamento de modelos pertencentes a classe 4, no cálculo de n, propõe-se 

adotar a área efetiva (Aeff) na parcela da força axial, e o módulo resistente efetivo da seção 

transversal (Weff) na parcela do momento fletor, o que resulta nas Eq. (2.21) e (2.22), 

respectivamente, para a NBR 16239 (2013) para a ISO 14346 (2013).   

0, 0,

0 ,0 0

Sd Sd

eff y eff y
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n

A f W f
= +     →     

0, 0,

,0 ,0

Sd Sd

eff eff

N M
n

N M
= +  (2.21) 

0 0

,0 ,0eff eff

N M
n

N M
= +   (2.22) 

Para os cálculos da área Aeff e do módulo Weff de perfis de aço formados a frio, utilizou-se o 

método da seção efetiva proposto por Batista (2010), como recomendado pela norma NBR 

14762 (2010).   

2.6 Condições de validade geométrica e de material  

As equações normativas para o cálculo da capacidade de carga de ligações T (N1,Rd) apresentam 

condições de validade geométricas e de material para seus elementos, montante e banzo, que 

devem ser atendidas para todos os tipos de ligações entre perfis tubulares. Assim, na Tabela 2.4 

estão indicadas essas condições, segundo as normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), 

associadas às classes 1 e 2, conforme destacado anteriormente no item 2.2. 
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Tabela 2.4: Condições de validade geométrica e de material para ligações T. 

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

Espessura mínima (t1 ou t0) ≥ 2,5 mm (t1 ou t0) ≥ 1,5 mm 

Relação entre dimensões da 

seção do banzo 
0

0

0,5 2,0
h

b
   

0

0

0,5 2,0
h

b
   

Relação entre montante circular 

e banzo retangular 
1

0

0,4 0,8
d

b
   

1

0

0,25 0,8
d

b
   e 

01

0 0

0,1 0,01
bd

b t
 +   

Montante circular sob 

compressão 
1

1

0,05
y

d E

t f
  Classe 1 ou 2 e 

1

1

50
d

t
    

Banzo sob compressão ou tração 
36o o

o o

b h
ou

t t

 
 

 
 e 

1,45o o

o o y

b h E
ou

t t f

 
 

 
 

Classe 1 ou 2 e 40o o

o o

b h
ou

t t

 
 

 
   

Resistência ao escoamento Para fy0 ≥ 350 MPa, a 

resistência de cálculo deve 

ser dividida por um 

coeficiente de ajustamento 

n igual a 1,1. 

fy1 ≤ fy0 

fy ≤ 0,8 fu 

fy ≤ 460 MPa 

Para fy0 ≥ 355 MPa, onde fy0 deve 

ser multiplicado por 0,9. 

Além da necessidade desses limites serem atendidos, associadas às dimensões e ao tipo de aço 

estrutural adotado na fabricação dos tubos, a geometria da solda (Figura 2.9), que une esses 

elementos, também, deve atender a condições estabelecidas por prescrições normativas (AWS 

D1.1/D1.1M, 2010), validando, assim, as equações da capacidade de carga da ligação. Esses 

limites são oriundos de condições construtivas e análises, tanto experimentais quanto 

numéricas, empregadas para calibração dessas equações (Araújo et al., 2016).  

 

Figura 2.9: Geometria da solda de filete de união dos elementos da ligação. 
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Diante disso, segundo a NBR 16239 (2013), cuja base foi a AWS D1.1/D1.1M (2010), a força 

resistente de cálculo da solda da ligação deve ser igual ou superior à força solicitante de cálculo 

do montante, evitando, assim, que a solda alcance o estado limite último (ELU). Dessa forma, 

para ligações soldadas por filete, que é o tipo de solda empregada nos modelos deste trabalho, 

devem ser adotadas dimensões mínimas da perna do filete conforme apresentado na Tabela 2.5 

em função do tipo de aço e do ângulo do diedro local (ψ).  

Tabela 2.5: Dimensões mínimas da perna do filete da solda dw (NBR 16239, 2013). 

Região fy ≤ 280 MPa fy ≥ 280 MPa 

ψ ≤ 60º 1,5t Maior entre 1,5t e 1,5t + z  

60º < ψ < 100º 1,4t 1,5t 

100º < ψ < 110º 1,6t 1,75t 

110º < ψ < 120º 1,8t 2,0t 

ψ > 120º 1,4t com entalhe parcial Chanfro completo com Ângulo 

da junta entre 60º e 90º 

Onde: 

• ψ - ângulo do diedro local; 

• t - menor espessura entre os 

elementos da ligação (tmontante ou 

tbanzo); 

• z - obtido em função do ângulo de 

união dos elementos da ligação e 

do processo de soldagem, 

conforme Tabela A.2 da NBR 

16239 (2013). 
 

2.7 Critérios de falha da ligação 

A determinação da capacidade de carga de ligações soldadas tubulares pode ser efetuada pelos 

critérios de capacidade de carga máxima ou de deslocamento limite. O primeiro é utilizado para 

aquelas ligações submetidas à compressão que apresentam um pico de carga em seu diagrama 

carga versus deslocamento (N × Δ, donde N é a carga aplicada no montante da ligação e Δ é o 

deslocamento da face superior do banzo na região da ligação (Figura 2.10)), conforme ilustrado 

pela curva em linha continua na Figura 2.11. Por outro lado, existem ligações que possuem um 

ganho progressivo de capacidade de carga com o aumento dos deslocamentos, não havendo, 

portanto, um pico de carga bem definido na curva, como apresentado pela curva em linha 

tracejada na Figura 2.11 (Wardenier et al., 2010). A fim de evitar grandes deslocamentos, foi 

definido o critério de deslocamento limite que considera o deslocamento Δ oriundo do modo 
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de falha plastificação da face superior do banzo (Lu et al., 1994b), conforme ilustrado na Figura 

2.10.  

 
Figura 2.10: Deslocamento relativo na face superior do banzo Δ devido ao modo de falha 

plastificação da face superior do banzo (Adaptado de Neto, 2020). 

 
Figura 2.11: Gráfico Carga-Deslocamento e critérios limites para a capacidade de carga de ligações 

(Adaptado de Wardenier et al., 2010). 

Assim, a capacidade de carga de uma ligação passa a corresponder a uma carga referente ao 

deslocamento de 3% da largura do banzo (b0), que é referente ao Estado Limite Último (ELU). 

Esse critério é baseado no fato de que o início da ruptura da ligação não ocorra no Estado Limite 

de Serviço (ELS), de modo que seu correspondente deslocamento não governe o 

comportamento da ligação (Wardenier et al., 2010). 

A capacidade de carga para o ELS, por sua vez, foi adotada como correspondente a uma carga 

referente ao deslocamento de 1% de b0, comportando-se dentro do aceitável. Conforme 

mencionado por Wardenier et al. (2010), muitas formulações normativas de projeto foram 

inicialmente desenvolvidas baseadas na carga última de dados experimentais e, posteriormente, 

foram avaliadas quanto ao limite de 1% b0.  

Diante disso, a capacidade de carga da ligação é determinada pela carga dada pelo pico da 

curva, em casos onde pode ser identificado esse pico, ou pelo menor valor entre essa carga e a 

equivalente ao deslocamento limite, em casos em que não há o pico de carga. Levando em 

consideração as recomendações de dimensionamento das referências normativas (Fan, 2017; 

N 

Δ 
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Kosteski et al., 2003; Lu et al., 1994b) e ao analisar o ELS da ligação em uma estrutura, Zhao 

(2000) endossou, em seus estudos, que a razão entre a carga última (N3) e a carga de serviço 

(N1) deveria ser maior do que 1,5, assim como proposta por Lu et al. (1994b). Portanto, de 

forma geral, como ilustrado na Figura 2.12, a carga (ou capacidade) de carga da ligação (Nult) 

é determinada de acordo com a relação entre a carga relativa ao deslocamento de 3% b0 (N3) e 

a carga relativa ao deslocamento de 1% b0 (N1), conforme estabelecidas pelas Eq. (2.23) e (2.24) 

e ilustradas na Figura 2.12:  

3
3

1

1 5 ult

N
, N N

N
 → =  (ELU) (2.23) 

  

3
1

1

1 5 1 5ult

N
, N , N

N
 → =  (ELS) (2.24) 

 

 
(a) N3 / N1 < 1,5 (b) N3 / N1 > 1,5 

 

Figura 2.12: Curvas Carga-Deslocamento e critério limite de deslocamento (Zhao, 2000). 

O critério do ELS é mais crítico em seções com altos índices de esbeltez. Uma vez que os 

intervalos de validade, para usar as equações normativas de projeto, eram limitados para evitar 

que esse estado limite fosse crítico (Lu et al., 1994b), ele não esteve presente nos trabalhos 

recentes que avaliam ligações tubulares (Guerrieiro et al., 2017; Fleischer e Wardenier, 2018; 

Gomes et al., 2019). Tendo em vista que nos estudos experimental, numérico e paramétrico 

analisou-se seções tubulares pertencentes às classes 3 e/ou 4, esse critério foi levado em 

consideração para melhor avaliar sua aplicação.   
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CAPÍTULO 3 

 

3 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

Ensaios de protótipos estruturais em escala real, quando realizados em condições semelhantes 

às existentes na prática, constituem a melhor forma de aquisição de dados resultantes de cálculo 

analítico ou de modelagem numérica. De forma geral, os ensaios de protótipos estáticos são 

realizados com o objetivo de estudar o comportamento de estruturas ou elementos estruturais 

sob ações de caráter permanente.  

Assim, neste capítulo, é apresentado o programa experimental desenvolvido para avaliar o 

comportamento estrutural da ligação T proposta, com perfis tubulares soldados de paredes 

esbeltas com banzo apoiado no seu vão central e submetido a um estado de tensão de 

compressão e tração. Para isso, é apresentada a descrição dos protótipos ensaiados; o seu 

processo de fabricação; as propriedades mecânicas dos materiais utilizados; os aparatos de 

ensaio, tais como sistemas de apoio e de aquisição de carga; a instrumentação e aquisição de 

dados; e os procedimentos de montagem e realização dos ensaios. 

3.1 Protótipos ensaiados 

Para avaliar o comportamento estrutural da ligação T proposta, quanto ao banzo apoiado na 

região central e submetido a carregamentos axiais de compressão e de tração, foram fabricados 

e ensaiados 28 protótipos, os quais foram separados em três séries seguindo variações de 

parâmetros geométricos semelhantes dos protótipos ensaiados por Guerra (2017). Variações 

estas, quanto ao parâmetro 2, com os valores de 59, 50 e 40, porém quanto ao parâmetro , 

com o valor de 0,42, e ao parâmetro α, com valor de 10,0.  

As dimensões dos elementos constituintes dos protótipos podem ser observadas na Tabela 3.1, 

bem como a nomenclatura adotada para diferenciá-los quanto às condições geométricas e de 

carregamentos do banzo. A aplicação desses carregamentos ocorreu com intensidades de 30, 

50 e 70% da área do banzo vezes a sua resistência ao escoamento (%Afy0), donde “T” 

corresponde aos protótipos de tração e “C”, aos de compressão. Aqueles que não possuem essa 

diferenciação no final do nome, correspondem aos protótipos sem carregamento no banzo. 
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Tabela 3.1: Protótipos ensaiados.  

Série Protótipo 

Parâmetros  Montante  Banzo 

 2    d1 

[mm] 

t1 

[mm] 

 t0  

[mm] 

 h0 

[mm] 

b0 

[mm] 
 l0 

[mm] 

SE1 SE1-70%C 10,00 59 0,42  50 2,60  2,00 80 120 600 

 SE1-50%C-1            

 SE1-50%C-2            

 SE1-30%C            

 SE1-0%            

 *SE1-0% (650 mm) 10,83          650 

 *SE1-0% (1000 mm) 16,67          1000 

 SE1-30%T            

 SE1-50%T            

 SE1-70%T            

SE2 SE2-70%C 10,00 50 0,42  50 2,60  2,25 80 120 600 

 SE2-50%C            

 SE2-30%C            

 SE2-0%            

 SE2-30%T-1            

 SE2-30%T-2            

 SE2-50%T            

 SE2-70%T            

SE3 SE3-70%C-1 10,00 40 0,42  50 2,60  3,00 80 120 600 

 SE3-70%C-2            

 SE3-50%C            

 SE3-30%C            

 SE3-0%            

 SE3-0%-2            

 SE3-30%T            

 SE3-50%T-1            

 SE3-50%T-2            

 SE3-70%T            

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados; 

• Todos os modelos são da classe 4; 

• Índice 1 é relativo ao montante e o índice 0 é relativo ao banzo; 

• Índice “-2” corresponde aos ensaios de repetição; 

• Todas as dimensões são nominais, exceto as espessuras dos banzos t0 que são as aferidas nos 

protótipos; 

• Nomenclatura dos protótipos: 

SE

Série 
Experimental

Número
da série

{ 
1
2
3

 }

  −  

Valor da 
carga no banzo 

em %𝐴0𝑓𝑦0

{ 
30%
50%
70%

 }

  

sentido da carga 
quando houver

(Tração ou Compressão)

{ 
T
C

 }
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Dentre os protótipos, 2 corresponderam aos ensaios iniciais, SE1-0% (650 mm) e SE1-0% 

(1000 mm), os quais apresentaram um caráter de definição dos protótipos de ensaio — essa 

definição ocorreu junto com o estudo numérico, apresentado no item 6.5. Com isso, a fim de 

diferenciá-los dos demais modelos principais, optou-se por acrescentar na sua nomenclatura, 

entre parênteses, as medidas em milímetros dos seus respectivos comprimentos do banzo.  

Conforme mencionado anteriormente, todos os perfis utilizados para o banzo possuem seção 

transversal da classe 4, segundo os limites de validade geométrica (item 2.2) estipulados pela 

norma EN 1993-1-1 (2005). 

3.2 Fabricação dos protótipos 

Os protótipos ensaiados foram fabricados utilizando perfis tubulares circulares sem costura com 

500 mm de comprimento para o montante e retangulares com costura de 600 mm de 

comprimento para o banzo, exceto para os protótipos de ensaios iniciais, conforme mencionado 

no item anterior. Essa medida foi adotada para o banzo a fim de anular o efeito do momento 

fletor devido à flexão do banzo, pois, nas pesquisas de Nunes (2017) e Guerra (2017), as quais 

possuíram protótipos com banzos de 1000 mm de comprimento e não apoiados no seu vão 

central, foi observado esse efeito na capacidade de carga da ligação.  

Para a execução das pernas das soldas de filetes de união dos elementos montante e banzo dos 

protótipos ensaiados, um aparato-gabarito com rolamento (Figura 3.1) foi utilizado. Esse 

aparato possibilitou rotação constante do protótipo, minimizando as variações da perna e 

gerando a solda mais contínua e homogênea possível, como pode ser observado na Figura 3.2 

(a). As soldas foram executadas com eletrodos revestidos MIG ER70S-6, com tensão última 

(fw) especificada de 485 MPa, e dimensões da perna seguindo as recomendações da NBR 16239 

(2013), conforme especificadas anteriormente na Tabela 2.5, contudo as dimensões reais 

aferidas após a fabricação apresentaram-se com dispersões daquelas recomendadas pela norma, 

como podem ser observadas na Tabela 3.2, sendo que nenhuma foi inferior às dimensões 

recomendadas pela prescrição.  
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Figura 3.1: Aparato-gabarito utilizado no processo de fabricação do filete da solda. 

Tabela 3.2: Dimensões reais da perna dos filetes das soldas dos protótipos ensaiados. 

Série Protótipo 

Perna do Filete dw [mm] 

Dimensão mínima - 

NBR 16239 (2013) 

Aferidas nos 

ensaios 

SE1 SE1-70%C 3,08 4,85 

 SE1-50%C-1  5,35 

 SE1-50%C-2  4,85 

 SE1-30%C  4,40 

 SE1-0%  4,95 

 *SE1-0% (650mm)  3,75 

 *SE1-0% (1000mm)  6,13 

 SE1-30%T  4,35 

 SE1-50%T  4,33 

 SE1-70%T  4,13 

SE2 SE2-70%C 3,60 5,25 

 SE2-50%C  5,20 

 SE2-30%C  5,30 

 SE2-0%  4,73 

 SE2-30%T-1  4,45 

 SE2-30%T-2  4,25 

 SE2-50%T  4,95 

 SE2-70%T  4,80 

SE3 SE3-70%C-1 3,90 5,68 

 SE3-70%C-2  4,48 

 SE3-50%C  5,80 

 SE3-30%C  5,68 

 SE3-0%-1  5,75 

 SE3-0%-2  5,55 

 SE3-30%T  4,75 

 SE3-50%T-1  5,90 

 SE3-50%T-2  4,35 

 SE3-70%T  5,75 

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados. 

Rolamento 

Filete da solda 

Sentido da rotação 



59 

 

Chapas foram soldadas nas extremidades dos protótipos para viabilizar a sua fixação nos 

aparatos de ensaio. Na extremidade superior livre do montante, foram soldadas chapas (Chapa 

Montante) para garantir a transferência uniforme da carga de compressão para sua seção 

transversal (Figura 3.2(b)). No banzo, em uma de suas extremidades, foi soldada uma chapa 

para fixar os modelos nos aparatos de ensaio — aqui chamada de Chapa Engastada —, e, na 

outra extremidade, a chapa — nomeada de Chapa Apoiada — foi simplesmente apoiada e serviu 

para a aplicação do carregamento axial. As chapas são em aço ASTM A36 com valores 

nominais de resistência ao escoamento do aço (fy) e tensão última (fu) iguais a 250 MPa e 

400 MPa, respectivamente. Destaca-se que as espessuras dessas chapas de extremidades foram 

dimensionadas de modo a garantir a não ocorrência de efeitos localizados, bem como suas 

furações foram projetadas de modo que os modelos fossem fixados nos anteparos de apoio por 

meio de parafusos estruturais, ASTM A325, de 13,8 mm de diâmetro, sendo os valores 

nominais de resistência ao escoamento do aço (fy) e tensão última (fu), respectivamente, de 

635 MPa e 825 MPa. A Figura 3.2, ilustra o esquema geral dos protótipos, bem como apresenta 

os detalhes de fabricação discutidos anteriormente. 

 

 

 
(a) Solda de ligação do 

montante e banzo. 
(b) Chapa Montante. 

  

  

  
 

(c) Chapa Apoiada. (d) Chapa Engastada. 

Figura 3.2: Esquema geral e detalhes dos elementos dos protótipos. 
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3.3 Propriedades mecânicas dos materiais dos protótipos 

Os perfis tubulares, utilizados na fabricação dos protótipos, pertencem a um mesmo lote de 

perfis que foram empregados nos modelos de ensaio de Guerra (2017). Dessa forma, as 

propriedades mecânicas do aço dos perfis de ambos os trabalhos apresentam as mesmas 

características. Assim, os perfis retangulares com costura do banzo possuem especificação 

técnica de aço ASTM A36 e os perfis circulares do montante são formados a partir do aço 

laminado VMB300. 

Entretanto, para garantir as reais propriedades mecânicas do aço dos perfis retangulares, essas 

foram obtidas segundo recomendações da norma NBR ISO 6892 (2002) (Materiais metálicos – 

Ensaio de tração à temperatura ambiente) por meio de ensaios de tração de corpos de provas 

(CPs) (Figura 3.3) extraídos das quatro faces componentes da seção transversal dos perfis dos 

banzos, inclusive da face com solda de fabricação (dado pelos CP04 no Apêndice A). Os 

ensaios de caracterização mecânica foram realizados em prensa Servo Hidráulica Universal 

EMIC DL 20000 no Laboratório de Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus 

Congonhas. 

 
Figura 3.3: Ensaio de caracterização mecânica dos corpos de provas. 

Na Tabela 3.3, têm-se os valores nominais, especificados pela NBR ISO 6892 (2002), e as 

médias dos resultados dos ensaios de caracterização, realizados neste trabalho e por Guerra 

Clip Gage CP 
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(2017), dos perfis empregados no banzo para cada série em estudo. Essas médias são quanto à 

resistência do aço — escoamento (fy0) e última (fu0) —, ao módulo de elasticidade (E0), ao 

módulo elasticidade tangente (trecho plástico) (Et0) e ao alongamento residual percentual após 

a ruptura (L) dos CPs. As curvas Tensão-Deformação dos CPs de cada série, e seus demais 

resultados, podem ser visualizados em detalhe no Apêndice A. 

Tabela 3.3: Propriedades mecânicas dos perfis dos banzos das séries experimentais. 

Série 
fy0 [MPa]  fu0 [MPa]  

E0 [GPa] Et0 [GPa] 
L [%] 

Média  Nominal  Média Nominal  Média Nominal 

SE1 326,9 250,0  413,3 400,0  174,4 0,350 43,2 20 

SE2 375,3  462,8  185,2 0,967 26,5 

SE3 385,7  446,1  198,9 1,150 25,1 

No estudo do comportamento da ligação, o montante foi dimensionado de tal forma que a sua 

capacidade de carga à compressão fosse superior aos níveis de carga relativo ao mecanismo de 

plastificação da face do banzo. Dessa forma, optou-se por não fazer a caracterização do aço 

desses elementos, utilizando, portanto, os valores nominais mínimos especificados pelo 

fabricante (Vallourec, 2013) para resistência ao escoamento, última e alongamento do aço para 

esse elemento do protótipo, respectivamente, como sendo fy1 ≥ 300 MPa, fu1 ≥ 415 MPa e 

L ≥ 21%. 

3.4 Aparatos de ensaios 

Conforme explicitado anteriormente, os ensaios foram realizados em uma montagem 

desenvolvida para pesquisas envolvendo ligações T com perfis tubulares, nas quais seus 

elementos possuem carregamentos axiais no banzo, ora de tração, ora de compressão, e no 

montante, somente de compressão. Essas pesquisas envolveram os trabalhos de Nunes (2017) 

e Guerra (2017), nos quais foram realizados o planejamento e a fabricação dos aparatos de 

ensaio, considerando a disponibilidade de materiais e equipamentos existentes no Laboratório 

de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias”. Como exemplo, uma vista geral da realização de 

um ensaio de tração pode ser observada na Figura 3.4. Nos subitens a seguir, têm-se as 

descrições dos aparatos de apoio e de carregamentos. 
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Figura 3.4: Vista geral da realização dos ensaios de ligações T com perfis tubulares. 

3.4.1 Sistemas de apoios 

Para apoio dos protótipos e aplicação de carga no banzo, utilizou-se diversos aparatos para 

viabilizar o sistema de ensaio e que são apresentados na vista geral da Figura 3.5 — figura esta 

que é relativa a um ensaio de tração, a título de exemplo — e nos detalhes das ilustrações da 

Figura 3.6. Esses aparatos são formados por um conjunto de peças, sendo: Peça Base, composta 

por dois perfis laminados e soldados entre si (Figura 3.6 (a)), que foi fixada na laje de reação 

por meio de parafusos estruturais; Aparato Extensor (Figura 3.5 e Figura 3.6 (c)) com a 

finalidade de reduzir o espaço entre a rótula do atuador hidráulico e a chapa de extremidade do 

banzo dos protótipos, pois este elemento possuiu uma dimensão inferior quando comparado 

com os dos protótipos de pesquisas anteriores (Nunes (2017) e Guerra (2017)), como relatado 

anteriormente.  
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Figura 3.5: Vista geral dos aparatos de apoio utilizados em um ensaio de tração no banzo. 

Além dos aparatos supracitados, houve ainda o emprego de dois anteparos, Anteparo Lado 

Compressão (Figura 3.6 (b)) e Anteparo Lado Tração (Figura 3.6 (d)). O primeiro serviu para 

fixar o atuador hidráulico e a célula de carga de compressão para a realização dos ensaios com 

esse tipo de carregamento (Figura 3.6 (e)) — esse anteparo com essas finalidades pode ser 

melhor visualizado na Figura 3.27 em um ensaio de compressão. Esse anteparo também serviu 

para fixar o Anteparo Extensor, que por sua vez, serviu para fixar a Chapa Engastada do banzo 

para a realização dos ensaios com carregamento de tração — já com essa finalidade, o Anteparo 

Lado Compressão pode ser melhor visualizado na Figura 3.28 em um ensaio de tração. 

 Já o Anteparo Lado Tração, em contrapartida, serviu para fixar o atuador hidráulico e a célula 

de carga de tração para a realização dos ensaios com esse tipo de carregamento (Figura 3.6 (f)) 

— esse anteparo com essas finalidades pode ser melhor visualizado na Figura 3.28 em um 

ensaio de tração. Da mesma forma que o anteparo anterior, o Anteparo Lado Tração também 

serviu para fixar o Anteparo Extensor, porém este, agora, serviu para fixar a Chapa Engastada 

do banzo para a realização dos ensaios com carregamento de compressão — já com essa 

finalidade, o Anteparo Lado Tração pode ser melhor visualizado na Figura 3.27 em um ensaio 

de compressão.  

Anteparo 

Lado Tração 

Peça Base 

Laje de reação 

Anteparo Lado 

Compressão 

Anteparo Extensor 
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(a) Peça Base. 

   
(b) Anteparo Lado Compressão. (c) Anteparo Extensor. (d) Anteparo Lado Tração. 

  
(e) Esquema geral dos aparatos dos ensaios de 

compressão do banzo. 

(f) Esquema geral dos aparatos dos ensaios de 

tração do banzo. 

Figura 3.6: Aparatos de apoio que foram utilizados nos ensaios. 

Ressalta-se que tanto o Anteparo Lado Compressão quanto o Anteparo Lado Tração foram 

soldados na Peça Base por enrijecedores para evitar deslocamentos espúrios, conforme podem 

ser observados na Figura 3.7.  

 
Figura 3.7: Apoio do 3º gênero no Anteparo Extensor. 

Anteparo Lado 

Compressão 
Anteparo Extensor 

Chapa Engastada 

Enrijecedor 
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Nos ensaios de Guerra (2017) e nos 2 ensaios iniciais, utilizou-se na extremidade apoiada uma 

chapa sobre rolos, posicionados sobre a Peça Base, simulando um apoio do primeiro gênero 

para a Chapa Apoiada do banzo (Figura 3.8 (a)). Porém, esse sistema não foi eficiente, pois, em 

alguns ensaios, ocorreu uma pequena flexão da chapa. Dessa forma, a chapa foi substituída 

apenas por um cilindro sob a chapa apoiada do banzo Figura 3.8 (b).  

  
(a) Apoio com chapa sobre cilindros dos ensaios 

de Guerra (2017) e dos ensaios iniciais 

(Adaptado de Guerra, 2017). 

(b) Apoio com cilindro dos ensaios dos 

protótipos. 

Figura 3.8: Apoio do 1º gênero para as Chapas Apoiadas do banzo.  

Após a análise dos resultados dos ensaios de Guerra (2017), constatou-se que as tensões geradas 

no banzo devido ao momento fletor — gerado, por sua vez, pela flexão do banzo quando uma 

carga de compressão no montante é aplicada — representava uma parcela significativa na 

redução da resistência da ligação. Diante disso, inicialmente, uma nova estratégia foi adotada 

na realização dos ensaios iniciais (protótipos SE1-0% (650 mm) e SE1-0% (1000 mm)) a fim 

de eliminar tensões no banzo provenientes do momento fletor. Para isso, a parte central inferior 

do banzo dos protótipos foi apoiada em uma chapa, com dimensões de 300 mm x 300 mm x 15 

mm, sobre uma caixa contendo esferas para permitir que o banzo movimentasse livremente em 

qualquer sentido, conforme apresentado na Figura 3.9. 

  
(c) Apoio do banzo com caixa de esferas. (d) Caixa de esferas do sistema de apoio do banzo. 

Figura 3.9: Sistema de apoio inferior do banzo dos 2 ensaios iniciais. 

Cilindro 

Chapa Apoiada 

Chapa de apoio  Cilindro 

Chapa Apoiada 

Caixa de 

esferas 

Chapa de apoio 

do banzo 
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Diante da complexidade do manejo das esferas, esse sistema foi substituído nos demais ensaios 

por um conjunto de 6 cilindros sob uma chapa, com dimensões de 300 mm x 200 mm x 25 mm, 

permitindo, assim, que o banzo se movimentasse livremente no sentido da aplicação dos 

carregamentos axiais, conforme apresentado na Figura 3.10.  

  
(a) Apoio do banzo com chapa e cilidros. (b) Detalhe dos cilindros. 

Figura 3.10: Sistema de apoio do banzo do protótipo ensaiado SE1-70%C. 

Assim, após a montagem dos ensaios dos protótipos para o programa experimental, têm-se o 

esquema estático do sistema de apoio do banzo apresentado na Figura 3.11. Uma das 

extremidades do banzo teve todos os graus de liberdade impedidos, representando o engaste. A 

outra extremidade teve apenas os deslocamentos verticais impedidos, representando um apoio 

fixo deslizante, possibilitando, assim, a aplicação de carregamentos axiais do banzo. Esta 

condição foi a mesma adotada na parte central inferior do banzo por meio da chapa de apoio do 

banzo e dos cilindros, conforme apresentados na Figura 3.10 (a).  

 

Figura 3.11: Esquema estático do sistema de apoio do banzo dos protótipos ensaiados. 

3.4.2 Sistema de aplicação de carga 

Além dos sistemas de apoio dos ensaios, houve ainda os sistemas de aplicação dos 

carregamentos axiais nos elementos dos protótipos ensaiados. Conforme mencionado no item 

3.1, a aplicação desses carregamentos no banzo ocorreu com intensidades de 30, 50 e 70% de 

A0 fy0, ora de tração, ora de compressão. A Figura 3.12 (a) ilustra o esquema geral dos ensaios 

Chapa de apoio 

do banzo Cilindros  
Cilindros  

Chapa 

Apoiada 

Chapa Engastada 

SE1-70%C 

SE1-70%C 



67 

 

dos protótipos com compressão. Para a aplicação da carga axial foi utilizado um conjunto de 

atuador hidráulico com célula de carga, que foram dispostos no Anteparo Lado Compressão 

(Figura 3.12 (b)). Na extremidade da célula, utilizou-se uma rótula para garantir a aplicação 

pontual e centralização da carga, sendo adicionada uma chapa para distribuição uniforme na 

Chapa Apoiada do banzo que foi apoiada em um cilindro, conforme apresentada ateriormente 

na Figura 3.8 (b).  

 

 
(a) Esquema geral de ensaio.  (b) Atuador hidráulico e célula de carga no 

Anteparo Lado Compressão. 

Figura 3.12: Ensaio de protótipos com carregamentos axiais de compressão no banzo. 

Na Figura 3.13 (a), têm-se o esquema geral dos ensaios dos protótipos com carga de tração no 

banzo, sendo que o atuador hidráulico e a célula de carga foram dispostos no Anteparo Lado 

Tração (Figura 3.13 (b)). A aplicação da carga ocorreu por meio de um conjunto de 4 (quatro) 

tirantes. Assim como nos ensaios de compressão, aqui também foi utilizado uma rótula na 

extremidade da célula. 

 

 

 

(a) Esquema geral de ensaio. (b) Atuador hidráulico e célula de carga no Anteparo 

Lado Tração. 

Figura 3.13: Ensaio de protótipos com carregamentos axiais de tração no banzo. 

Para aplicação de carregamento de compressão no montante, utilizou-se um pórtico de reação 

(Figura 3.14 (a)), que foi fixado à laje de reação por meio de parafusos estruturais (Figura 3.14 

(c)). Para a aplicação e medição da carga, atuador hidráulico e célula de carga foram fixados ao 
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hidráulico 

Chapa Apoiada Chapa Externa 

Chapa Apoiada 

Atuador hidráulico Célula de carga 
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pórtico. Para garantir o carregamento vertical, pontual e centralizado no montante, uma rótula 

foi utilizada, como apresentada na Figura 3.14 (b). 

       
(a) Esquema ilustrativo do pórtico e da laje de reação. 

  
(b) Vista geral. (c) Fixação do pórtico. 

Figura 3.14: Sistema de aplicação de carregamento no montante (Adaptado de Guerra, 2017). 

3.5 Instrumentação e aquisição de dados 

A instrumentação empregada nos ensaios teve como objetivo obter as medições das cargas, dos 

deslocamentos lineares e das deformações para cada etapa de carregamento utilizando 

atuadores hidráulicos. Com os dados obtidos foi possível avaliar o comportamento, os modos 

de falha e a capacidade de carga da ligação, bem como garantir a centralização da carga axial 

no banzo.  

Foram utilizados atuadores hidráulicos e células de carga para medição dos carregamentos; 

LVDTs (Linear Variable Displacement Transducers) e medidores de deslocamentos analógicos 

(MDAs) para medição dos deslocamentos; e extensômetros de resistência elétrica (EREs) e 

rosetas para medição das deformações. Para monitoramento e aquisição dos dados dos EREs, 
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LVDTs e das células de carga, utilizou-se um sistema de aquisição automático controlado por 

computador. A seguir, são apresentadas as descrições dos equipamentos nos ensaios. 

3.5.1 Aplicação e medição de cargas 

Para a aplicação e medição da carga axial de compressão no banzo dos protótipos foi utilizado 

um conjunto de atuador hidráulico com célula de carga, ambos com capacidade de 500 kN, 

dispostos no Anteparo Lado Compressão, conforme apresentado anteriormente na Figura 3.12 

(b). Nos ensaios com cargas de tração no banzo, foram utilizados o atuador hidráulico e a célula 

de carga com capacidades de 500 kN e 2000 kN, respectivamente, dispostos no Anteparo Lado 

Tração, conforme apresentado anteriormente na Figura 3.13 (b). E para o montante, para a 

aplicação e medição da sua carga de compressão, foram empregados atuador hidráulico e célula 

de carga com capacidades de carga de 300 kN e de 100 kN, respectivamente, que foram fixados 

ao pórtico, conforme apresentado anteriormente na Figura 3.14 (b).  

3.5.2 Medição de deslocamentos 

A Figura 3.15 e a Figura 3.16 apresentam uma vista geral dos LVDTs utilizados no ensaios 

conforme descrição a seguir para medição do amassamento das faces do banzo:   

• 1 LVDT fixado no montante e paralelo ao seu eixo, denominado de LVDT 1, para medir 

os deslocamentos verticais, Δvert, desse elemento da ligação devidos ao amassamento na 

face superior do banzo da ligação; 

• 1 LVDT perpendicular à uma das faces laterais do banzo, denominado de LVDT 2, para 

medição dos seus deslocamentos laterais Δlat2; 

• 1 LVDT perpendicular à outra face lateral do banzo (oposta ao do LVDT 2), denominado 

de LVDT 3, para medição dos seus deslocamentos laterais Δlat3. 

Descata-se que os LVDTs 2 e 3 foram posicionados a uma distância de 50 mm (5/8 h0) da face 

inferior do banzo para aferir o deslocamento máximo da face lateral, conforme recomendações 

de Pereira et al. (2019).   
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Figura 3.15: Esquema dos posicionamentos dos LVDTs no modelo. 

Adicionalmente, foram utilizados 3 LVDTs para monitoramento dos deslocamentos que 

poderiam ocorrer durante a realização dos ensaios. Assim, utilizou-se o LVDT 4 (Figura 

3.17 (a)) — este LVDT também pode ser visualizado anteriormente na Figura 3.16 (c) — e, que 

foi posicionado perpendicularmente à Chapa Apoiada do banzo, isto é, no sentido longitudinal 

do seu eixo, para medição dos deslocamentos que ocorreram nesse sentido, ocasionados pelos 

carregamentos axiais nesse elemento. Nessa mesma extremidade, utilizou-se o LVDT 5 (Figura 

3.17 (a)) — este LVDT também pode ser visualizado anteriormente na Figura 3.16 (a) —, 

posicionado perpendicularmente a face superior do banzo e distante 30 mm da Chapa Apoiada. 

As medições foram realizadas para avaliar eventuais deslocamentos verticais no apoio. O 

LVDT 6, com a mesma finalidade do anterior, foi posicionado perpendicularmente à Chapa 

Engastada do banzo, a qual foi fixada nos Anteparos Lado Tração/Compressão, como 

apresentado na Figura 3.17 (b) e também na Figura 3.16 (a). 

Para o correto posicionamento desses equipamentos, foram utilizados acessórios como chapa, 

para posicionamento da haste do LVDT 1; grampos para fixação de chapas; e bases magnéticas. 

Na Figura 3.16 apresentada anteriormente, pôde-se observar a disposição desses acessórios 

empregados na realização dos ensaios.  

Nos ensaios de tração no banzo, foram adicionados LVDTs na sua Chapa Apoiada apenas para 

monitorar a centralização do banzo em relação ao eixo de aplicação de carga e, assim, evitar 

excentricidade acidental. Como observado na Figura 3.18, houve dois LVDTs horizontais, nas 

laterais dessa chapa, e um vertical, na parte superior da mesma.  
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(a) Detalhes da fixação dos LVDTs nos aparatos de ensaio. 

  

(b) Detalhes dos LVDTs 1 e 2. (c) Detalhes do LVDT 3. 

Figura 3.16: Posicionamentos dos LVDTs utilizados nos ensaios. 

LVDT 1 

LVDT 3 

LVDT 2 Base magnética 

LVDT 6 

LVDT 5 

LVDT 1 

Grampo 

LVDT 4 

LVDT 3 

Chapa 

LVDT 2 



72 

 

 
 

(a) Detalhes dos LVDTs 4 e 5 na Chapa 

Apoiada. 

(b) Detalhes do LVDT 6 na Chapa Engastada. 

Figura 3.17: Posicionamento dos LVDTs de monitoramento dos ensaios. 
 

 
Figura 3.18: LVDTs na Chapa Apoiada para centralização do carregamento. 

Além dos LVDTs extras empregados no monitoramento da centralização dos carregamentos 

dos protótipos de tração, foram utilizados Medidores de Deslocamentos Analógicos (MDAs) 

para a conferência e monitoramento de deslocamentos espúrios dos protótipos e dos 

equipamentos durante a realização dos ensaios, como observado na Figura 3.19. Ressalta-se que 

as medições verificadas nesses equipamentos não apresentaram valores significativos e, 

portanto, quando ocorreram, não influenciaram na realização e nos resultados dos ensaios. 
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(a) Medidor 

horizontal na 

Chapa Engastada. 

(b) Medidor 

horizontal no 

Aparato Extensor. 

(c) Medidor 

horizontal na 

Chapa Apoiada. 

(d) Medidor 

vertical na 

Chapa Apoiada. 

Figura 3.19: Posicionamento dos MDAs de monitoramento dos ensaios. 

3.5.3 Medição das deformações  

Inicialmente, como abordado anteriormente, foram realizados dois ensaios iniciais a fim de 

investigar a distribuição de tensões na região da ligação, bem como a influência do 

comprimento do banzo na sua capacidade de carga. Nesses ensaios, foram colados 

extensômetros de resistência elétrica (EREs) do tipo unidirecionais de 5 mm (Kyowa), como 

indicado no esquema da Figura 3.20. Esses ensaios iniciais corresponderam aos protótipos da 

série SE1 sem presença de carga axial no banzo com comprimento de 650 mm e 1000 mm, os 

protótipos SE1-0% (650 mm) e SE1-0% (1000 mm), respectivamente.  

  

Figura 3.20: Vista superior da disposição dos EREs nos banzos dos ensaios iniciais. 
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No protótipo SE1-0% (650 mm), dois EREs foram dispostos na face superior do banzo e 

próximos às suas chapas de extremidades, Apoiada e Engastada, chamados de ERE-Apoio e 

ERE-Engaste, como observado na Figura 3.21. Ambos foram colados a uma distância de 50 

mm dessas chapas, portanto, distante 275 mm do centro do montante, conforme apresentados 

no esquema da Figura 3.20. 

 
Figura 3.21: Modelo de ensaio preliminar SE1-0% (650 mm). 

Já no protótipo SE1-0% (1000 mm), além dos dois EREs dispostos a 50 mm das chapas de 

extremidades, que foram utilizados no protótipo de 650 mm, dois outros EREs foram colados 

na face superior do banzo, porém mais distantes das chapas e com as mesmas distâncias de 275 

mm do centro do montante, como apresentado no esquema da Figura 3.20. Dessa forma, esses 

dois novos EREs foram chamados de ERE-Engaste (dist), por ter sido disposto mais distante 

da chapa de engaste, e de ERE-Apoio (dist), em função da posição mais distante em relação a 

chapa de apoio, conforme podem ser observados na Figura 3.22.  

As deformações específicas foram medidas apenas nos protótipos dos ensaios de compressão 

da série SE1 por meio dos EREs e rosetas de deformação de 45º, conforme visualizados na 

Figura 3.23. Os EREs foram utilizados para realizar, inicialmente, a centralização da carga axial 

no banzo e, em seguida, a medição das deformações nos pontos instrumentados deste elemento 

da ligação até o final dos ensaios.  
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(a) Esquema geral. 

  
(b) Detalhe dos EREs do lado do engaste (c) Detalhe dos EREs do lado do apoio. 

Figura 3.22: Modelo de ensaio preliminar SE1-0% (1000 mm). 

 
Figura 3.23: Medidores de deformação empregados nos modelos de ensaios. 

Dessa forma, foram utilizadas três rosetas e um ERE unidirecional, conforme ilustrados nas 

Figura 3.24 e Figura 3.25, os quais foram identificados da seguinte forma: o ERE unidirecional, 

chamado Extensômetro Lateral (E.L.), foi posicionado em uma das faces laterais a uma altura 

de 60 mm da face inferior do banzo; uma roseta, identificada como Roseta Lado Apoio (R.A.), 

foi posicionada a 30 mm da face externa do montante, na direção da Chapa Apoiada; a segunda 

roseta, Roseta Lateral (R.L.), foi colada na outra face lateral oposta ao ERE, também, a uma 
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altura de 60 mm da face inferior do banzo; e a terceira roseta, Roseta Lado Engaste (R.E.), foi 

colada, também, a 30 mm da face externa do montante, na direção da Chapa Engastada.   

  
Figura 3.24: Medidores de deformação. 

 

    

(a) Extensômetro 

Lateral (E.L.). 

(b) Roseta Lado 

Apoio (R.A.). 

(c) Roseta Lateral 

(R.L.). 

(d) Roseta Lado 

Engaste (R.E.). 

Figura 3.25: Detalhes dos EREs e das rosetas colados no banzo dos protótipos de compressão. 

Essa instrumentação possibilitou avaliar as deformações/tensões em função da variação do 

comprimento do banzo, bem como indicou a instrumentação a ser utilizada nos demais ensaios. 

3.5.4 Sistema de aquisição de dados 

Para a aquisição dos dados dos extensômetros, dos LVDTs e das células de carga foi utilizado 

um sistema automático de aquisição de dados, como pode ser observado na Figura 3.26. Esse 

sistema, chamado Spider8, é fabricado pela HBM (Hottinger Baldwin Messtechnic) e 

controlado por programa de aquisição e armazenamento de dados, Catman 4.5, controlado por 

computador. 
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(a) Sistema Spider8 (b) Computador com Catman 4.5. 

Figura 3.26: Sistema de aquisição de dados (Adaptado de Guerra, 2017). 

3.6 Metodologias de montagem e de realização dos ensaios 

A metodologia de montagem dos ensaios envolveu uma sequência de passos que variou de 

acordo com as condições de carregamento no banzo, porém com alguns passos comuns a todos 

os ensaios como enumerados e descritos a seguir:  

1. Posicionamento dos aparatos de ensaio (sistemas de apoio e de aplicação dos 

carregamentos) na Peça Base com seus nivelamentos na laje de reação; 

2. Posicionamento e alinhamento do protótipo, com auxílio de um nível a laser, horizontal e 

verticalmente com o eixo da Peça Base, do Anteparo Extensor e do atuador hidráulico de 

aplicação de carga no banzo, que foi disposto dentro dos anteparos de apoio, conforme 

observado na vista geral de ensaio na Figura 3.27, para a compressão e na vista geral de 

ensaio na Figura 3.28 para a tração;  

3. Fixação da Chapa Engastada do banzo no Anteparo Extensor e este, por sua vez, no 

Anteparo Lado Tração, como observado na Figura 3.27, para o ensaio de compressão; ou 

Fixação da Chapa Engastada do banzo no Anteparo Extensor e este, por sua vez, no 

Anteparo Lado Compressão, como observado na Figura 3.28, para o ensaio de tração; 

4. Alinhamento vertical, utilizando o nível a laser, do eixo do montante do protótipo com o 

eixo do atuador hidráulico fixado no pórtico de carga (Figura 3.14 (b)), para a sua 

centralização nessa direção; 

5. Ajuste do cilindro sob a Chapa Apoiada (Figura 3.8 (b)) do protótipo;  

6. Conexão dos cabos dos medidores de deformação — Rosetas e EREs — no sistema 

automático de aquisição de dados (Spider8); 
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7. Posicionamento dos medidores de deslocamentos — MDAs e LVDTs — no protótipo e 

nos aparatos de ensaio, conforme exposto no item 3.5.1, com posterior conexão dos cabos 

dos LVDTs no Spider8; 

 
Figura 3.27: Vista geral de ensaio de protótipo com carga axial de compressão no banzo SE1-70%C. 

 
Figura 3.28: Vista geral de ensaio de protótipo com carga axial de tração no banzo SE1-70%T. 

A metodologia de realização dos ensaios também envolveu uma sequência de passos que variou 

de acordo com a carga no banzo, mas, também, com passos comuns a todos os ensaios. Após a 

etapa de posicionamento dos protótipos e dos aparatos de ensaio nos anteparos de apoio, para 

todos os ensaios, foram realizados pré-ensaios a partir da aplicação de passos de carga (até 

3 kN), ainda na fase elástica do material, com a finalidade de ajustar as possíveis folgas 

provenientes da montagem e verificar o correto funcionamento dos sistemas de aquisição de 

dados e de aplicação dos carregamentos. Por fim, e a partir dessas etapas iniciais, efetuou-se, 
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de fato, as etapas de realização dos ensaios, podendo serem enumeradas e descritas da seguinte 

forma: 

1. Aplicação do carregamento no banzo, tração ou compressão, dependendo do tipo de ensaio 

desejado para a realização da etapa que segue. Nos ensaios de tração, especificamente, o 

atuador imprimia uma compressão em uma “Chapa Externa”, como observado na Figura 

3.28, fazendo com que ocorresse um tracionamento da Chapa Apoiada do banzo, por meio 

da transmissão dos esforços pelos tirantes passantes no Anteparo Lado Tração, causando, 

então, no banzo um estado de tensão normal de tração; 

2. Verificação dos valores das deformações específicas nos EREs (item 3.5.3) para os ensaios 

com carregamento no banzo. Caso as deformações medidas apresentassem valores 

próximos e com diferenças inferiores a 30 µm/m, o carregamento era considerado centrado 

no banzo, podendo, assim, prosseguir com a sua aplicação até o valor previsto para cada 

protótipo — carregamento no banzo previsto para cada protótipo pode ser visualizado na 

Tabela 4.1. Caso contrário, a aplicação da carga no banzo do protótipo era retornada a zero 

e um novo ajuste era realizado. Esse ajuste consistia na eliminação das folgas, tanto dos 

parafusos quanto dos tirantes (para o caso de tração no banzo) e em um novo aperto dessas 

peças em uma posição que indicasse a medição aproximada entre as deformações, 

indicando, assim, a correta centralização da carga no banzo. Esses possíveis ajustes eram 

realizados duas vezes em média;  

3. Aplicação do carregamento no montante até o amassamento da face superior do banzo, na 

região da ligação, da ordem de 1/10 da largura do banzo (b0 = 120 mm), caracterizando, 

assim, o fim do ensaio. 

Ressalta-se que as aplicações dos carregamentos foram divididas em vários intervalos de carga 

(passos) e realizadas aquisições dos carregamentos, dos deslocamentos e das deformações (para 

o caso de carga no banzo). Esses dados gerados foram armazenados para posterior análise e 

processamento.  
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CAPÍTULO 4 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados dos ensaios dos protótipos quanto 

às deformações específicas e quanto aos deslocamentos das faces superior e laterais do banzo 

em função da carga de compressão aplicada no montante e de compressão e de tração no banzo. 

Essas análises também são apresentadas para os protótipos da série SE1, nos quais foram 

utilizados comprimentos do banzo diferentes para investigar a influência dessa variação na 

capacidade de carga da ligação. 

Ressalta-se que, nos ensaios realizados, foram considerados os valores das cargas axiais de 

tração e de compressão aplicados no banzo com intensidades de 30%, 50% e 70% da área do 

banzo vezes a sua resistência ao escoamento (%Afy0), como citados na Tabela 3.1. Contudo, em 

função do sistema de aplicação de cargas, os valores reais aferidos na realização dos ensaios 

apresentaram pequenas dispersões dos previstos. Diante disso, na Tabela 4.1, encontram-se os 

valores previstos e aferidos para cada protótipo ensaiado.  

Para os modelos com carregamento de tração, no cálculo das cargas solicitantes aplicadas, 

foram consideradas as áreas brutas (A0) reais das seções transversais dos banzos. Essas cargas 

podem ser calculadas pela Eq. (4.1): 

N0 = A0 × fy0 (4.1) 

Enquanto que, para os modelos de compressão que estão sujeitos à ocorrência de flambagem 

local foram consideradas as áreas efetivas (Aeff) das seções transversais para o cálculo da carga 

axial solicitante, substituindo-se a área A0 da seção pela área Aeff, como pode observar na Eq. 

(4.2): 

N0 = Aeff × fy0 (4.2) 
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Tabela 4.1: Carregamentos axiais aplicados no banzo dos protótipos apoiados. 

Série Modelo 

Cargas axiais aplicadas 

no banzo [kN]  

Áreas da seção do banzo  

[10-04 m²] 

Prevista Aferida A0 Aeff 

SE1 SE1-70%C 137,16 136,89  7,92 5,99 

 SE1-50%C-1 97,97 97,76    

 SE1-50%C-2 97,97 97,71    

 SE1-30%C 58,78 58,25    

 SE1-0% 0,00 0,00    

 *SE1-0% (650mm) 0,00 0,00    

 *SE1-0% (1000mm) 0,00 0,00    

 SE1-30%T 77,7 76,93    

 SE1-50%T 129,5 129,80    

 SE1-70%T 181,29 180,76    

SE2 SE2-70%C 198,58 197,98  9,22 7,56 

 SE2-50%C 141,84 140,20    

 SE2-30%C 85,11 84,94    

 SE2-0% 0,00 0,00    

 SE2-30%T-1 103,82 103,18    

 SE2-30%T-2 103,82 104,18    

 SE2-50%T 173,03 172,98    

 SE2-70%T 242,25 242,13    

SE3 SE3-70%C-1 295,82 294,12  11,41 10,97 

 SE3-70%C-2 295,82 294,53    

 SE3-50%C 211,3 210,73    

 SN3-30%C 126,78 127,72    

 SE3-0%-1 0,00 0,00    

 SE3-0%-2 0,00 0,00    

 SE3-30%T 131,89 132,15    

 SE3-50%T-1 219,82 220,05    

 SE3-50%T-2 219,82 219,92    

 SE3-70%T 307,74 307,15    

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados; 

• A0 é a área bruta real da seção transversal do banzo; 

• Aeff é a área efetiva da seção transversal do banzo calculada pelo método da seção efetiva 

proposto por Batista (2010), conforme recomendações da NBR 14762 (2010). 

4.1 Deformação Específica 

Conforme apresentado no item 3.5.3, as deformações específicas foram medidas apenas nos 

protótipos correspondentes à série SE1 que houve carregamento de compressão e naqueles que 

não houve carregamento. Nos primeiros, os extensômetros de resistência elétrica (EREs) foram 

utilizados a fim de ajustar e monitorar a centralização do carregamento axial do banzo, bem 
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como medir as deformações até a etapa final da carga aplicada no montante. Nos protótipos 

sem carga no banzo, os EREs foram utilizados para investigar a distribuição de tensões na 

região da ligação e a influência do comprimento do banzo na capacidade de carga da ligação.  

Na Figura 4.1, têm-se apresentados os gráficos carga no montante versus deformação específica 

para os 2 (dois) protótipos sem carga no banzo dos ensaios iniciais, SE1-0% (650 mm) e SE1-

0% (1000 mm). 

 
Figura 4.1: carga no montante × deformação especifica longitudinal dos protótipos sem carga axial no 

banzo. 

Pôde-se observar na Figura 4.1 que, embora haja dispersões nas curvas, os EREs posicionados 

próximos do Apoio — ERE-Apoio (650 mm), correspondente ao protótipo SE1-0% (650 mm), 

e o ERE-Apoio (1000 mm), correspondente ao protótipo SE1-0% (1000 mm) — tenderam a 

uma proximidade de resultados, indicando a não influência das condições de contorno das 

extremidades do banzo na capacidade de carga da ligação com a variação do comprimento do 

banzo para esses protótipos ensaiados com essas condições de apoio. Essa mesma análise pode 

ser realizada para o ERE-Engaste (650 mm) e o ERE-Engaste (1000 mm), mesmo não havendo 

uma similaridade entre seus resultados, mas ambos apresentaram a mesma tendência de 

deformação específica — esta não influência das condições de contorno também será analisada 

por meio da modelagem numérica no item 6.5 do próximo capítulo. 

ERE 
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Quando analisados os EREs em um mesmo protótipo, aqueles localizados próximos à chapa 

engastada — ERE-Engaste (650 mm) para SE1-0% (650 mm) e ERE-Engaste (1000 mm) para 

SE1-0% (1000 mm) — apresentaram valores de deformações maiores que aqueles localizados 

próximos à chapa apoiada — ERE-Apoio (650 mm) para SE1-0% (650 mm) e ERE-Apoio 

(1000 mm) para SE1-0% (1000 mm).  

Quando comparados os EREs em protótipos diferentes, as diferenças entre os resultados dos 

EREs localizados próximos às chapas — ERE-Engaste (650 mm), do protótipo SE1-0% (650 

mm), comparado com ERE-Engaste (1000 mm), do protótipo SE1-0% (1000 mm), e ERE-

Apoio (650 mm), do protótipo SE1-0% (650 mm), comparado com ERE-Apoio (1000 mm), do 

protótipo SE1-0% (1000 mm) — poderiam ser explicadas por imperfeições geométricas e uma 

variação de condições experimentais intrínsecas na realização dos ensaios. Portanto, a variação 

do comprimento do banzo não apresentou uma clara influência no comportamento durante os 

ensaios.  

Na Figura 4.2 até na Figura 4.5, têm-se os gráficos carga no banzo versus deformação específica 

dos extensômetros alinhados no sentido do eixo do banzo para os protótipos SE1-30%C, SE1-

50%C-1, SE1-50%C-2 e SE1-70%C, respectivamente. No caso das rosetas, foram utilizados os 

resultados dos EREs a um ângulo de 0º com o eixo longitudinal do banzo.  

 
Figura 4.2: carga no banzo × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-30%C.  

ERE 
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Figura 4.3: carga no banzo × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-50%C-1.  

 
Figura 4.4: carga no banzo × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-50%C-2.  

ERE 

ERE 
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Figura 4.5: carga no banzo × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-70%C.  

Como pôde ser observado as leituras das deformações específicas nos EREs nos gráficos das 

Figura 4.2 a Figura 4.5, houve tendência de compressão conforme o esperado, bem como a 

dispersão entre as leituras, que não foi significativa durante a aplicação da carga, evidenciando 

a centralização do carregamento no banzo. Isto é, não houve eventuais influências de flexão nos 

planos horizontal e vertical do banzo devido à excentricidade no carregamento axial. Ressalta-

se que no ensaio do protótipo SE1-70%C (Figura 4.5), houve problema técnico de aquisição 

das deformações no ERE E1-(0º)-R.E da Roseta Lado Engaste (R.E.) devido ao seu 

descolamento da face do banzo, ocasionando, com isso, a dispersão das leituras dos demais 

EREs que apresentaram tendência de compressão.    

Ainda, foi possível observar nesses gráficos que, a partir da carga axial prevista para o banzo, 

as deformações são crescentes para carga constante no banzo. Isso se deve ao início do 

carregamento crescente no montante da ligação até o final do ensaio. Carregamento este que 

pode ser observado nas curvas carga no montante versus deformação específica apresentados 

na Figura 4.6 até a Figura 4.9. 

ERE 
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Figura 4.6: Carga no montante × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-30%C.  

 
Figura 4.7: Carga no montante × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-50%C-1.  
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Figura 4.8: Carga no montante × deformação especifica longitudinal do protótipo SE1-50%C-2.  

 
Figura 4.9: Carga no montante × deformação especifica longitudinal do modelo SE1-70%C.  

Observa-se os valores iniciais negativos das curvas dos EREs dos protótipos (sem que haja 

aumento do carregamento no montante) correspondentes às deformações oriundas do 

carregamento de compressão no banzo, exceto do E1-(0º)-R.E da Roseta Lado Engaste (R.E.) 

do protótipo SE1-70%C (Figura 4.9), que houve descolamento da face do banzo, conforme 
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relatado anteriormente. Além disso, exceto para este ERE, todos os demais indicaram certa 

tendência de aumento das tensões de compressão no banzo na parte inicial linear da curva (com 

aumento do carregamento no montante). Nos EREs da face superior (E1-(0º)-R.A., da Roseta 

Lado Apoio (R.A.), e E1-(0º)-R.E, da Roseta Lado Engaste (R.E.)), quando houve uma perda 

de linearidade inicial nas curvas, ocorreu alívio das tensões de compressão, para elevados níveis 

de carga no montante, passando à tração na região da ligação, onde esses EREs foram colados. 

Esse fato evidencia a plastificação na face superior do banzo na região da ligação.   

4.2 Deslocamentos  

Neste item, têm-se os resultados dos deslocamentos verticais na face superior do banzo (Δvert), 

medidos pelo LVDT 1, oriundos da punção devido a carga do montante, dos ensaios realizados, 

bem como os deslocamentos nas faces laterais (Δlat2 e Δlat3), medidos pelo LVDT 2 e 3, 

conforme apresentados no item 3.5.2. 

Ressalta-se que outros LVDTs foram utilizados, em outras regiões do protótipo, para 

monitoramento dos deslocamentos que poderiam ocorrer durante a realização dos ensaios, 

conforme apresentado no item 3.5.2. As medições verificadas nesses equipamentos não 

apresentaram valores significativos e, portanto, quando ocorreram, não influenciaram na 

realização e resultados dos ensaios. 

4.2.1 Protótipos da série SE1 com variação do comprimento do banzo 

Neste subitem, são apresentados, inicialmente, os gráficos carga no montante versus 

deslocamento vertical e, em seguida, carga no montante versus deslocamento lateral, ambos 

para os protótipos sem carga no banzo apenas da série SE1, os quais houve variação do 

comprimento do banzo, para investigar a influência do comprimento do banzo na capacidade 

de carga da ligação. Nesses gráficos são apresentados os deslocamento limites, relativos ao 

Estado Limite de Serviço (ELS) e ao Estado Limite Última (ELU), propostos por Lu et al. 

(1994b) e apresentado no item 2.7. 

Assim, na Figura 4.10, têm-se os valores dos deslocamentos verticais em função da carga no 

montante para os protótipos dos ensaios iniciais (SE1-0% (650 mm) e SE1-0% (1000 mm)), 

bem como do ensaio que possuiu o comprimento do banzo de 600 mm — nomeado aqui de 

SE1-0% (600 mm) — para comparação entre eles. Assim, têm-se três protótipos de uma mesma 

série com comprimentos distintos para o banzo.  
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Figura 4.10: Carga no montante × deslocamento vertical (Δvert) do LVDT 1 dos protótipos com 

variação do comprimento do banzo. 

Pôde-se observar no gráfico da Figura 4.10 que as curvas dos protótipos possuíram a mesma 

tendência de comportamento. A dispersão entre elas deve-se a diferença dos sistemas de apoios 

do banzo entre o protótipo SE1-0% (600 mm) e os dois ensaios iniciais, conforme apresentados 

anteriormente com um cilindro ou uma chapa sobre cilindros para apoiar a Chapa Apoiada do 

banzo (Figura 3.8), com caixa de esferas (Figura 3.9) ou com conjunto de cilindros para apoiar 

o banzo (Figura 3.10).  

Quanto aos deslocamentos laterais (Δlat2 e Δlat3) dos protótipos supracitados, pode-se observá-

los em função da carga no montante na Figura 4.11. Esses deslocamentos aconteceram saindo 

do plano da parede lateral em todos os protótipos, caracterizando o amassamento dessa face do 

banzo. As mesmas considerações e análises realizadas para as curvas de deslocamentos 

verticais da face superior do banzo podem ser adotadas para as curvas carga no montante versus 

deslocamento lateral, que ocorreram nas faces laterais do banzo, da Figura 4.11. Diante disso, 

a variação do comprimento do banzo não apresentou uma clara influência no comportamento 

da ligação durante os ensaios, conforme já demonstraram as curvas de deformações específicas 

apresentas no item 4.1. 
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Figura 4.11: Carga no montante × deslocamentos laterais (Δlat2 (LVDT 2) e Δla3 (LVDT 3)) dos 

protótipos com variação do comprimento do banzo. 

4.2.2 Protótipos ensaiados 

A seguir, têm-se os valores dos deslocamentos da face superior do banzo (Δvert), nos gráficos 

da Figura 4.12 a Figura 4.14, e os deslocamentos das faces laterais (Δlat2 e Δlat3), nos gráficos da 

Figura 4.15 a Figura 4.20, com os deslocamento limites de, em função da carga no montante 

para todas as séries ensaiadas com comprimento do banzo de 600 mm. Os resultados gráficos 

são apresentados separadamente para cada série e de acordo com a carga axial de compressão 

ou tração no banzo, com o protótipo sem carga.  

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Protótipos com carga de tração no banzo e sem carga. 

 
(b) Protótipos com carga de compressão no banzo e sem carga. 

Figura 4.12: Carga no montante × deslocamento vertical (Δvert) do LVDT 1 dos protótipos da série 

SE1.  
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(a) Protótipos com carga de tração no banzo e sem carga. 

 
(b) Protótipos com carga de compressão no banzo e sem carga. 

Figura 4.13: Carga no montante × deslocamento vertical (Δvert) do LVDT 1 dos protótipos da série 

SE2. 
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(a) Protótipos com carga de tração no banzo e sem carga. 

 
(b) Protótipos com carga de compressão no banzo e sem carga. 

Figura 4.14: Carga no montante × deslocamento vertical (Δvert) do LVDT 1 dos protótipos da série 

SE3. 

Ao analisar os resultados, quanto aos deslocamentos Δvert, foi possível observar que os ensaios 

se mostraram coerentes de modo geral, isto é, os protótipos com carregamento axial de 
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compressão no banzo apresentaram menor capacidade de carga da ligação se comparados com 

os protótipos sem o carregamento (SE1-0%-1, SE1-0%-2, SE2-0% e SE3-0%). E quanto maior 

o nível desse carregamento, menor foi a capacidade de carga da ligação, devido aos níveis de 

tensões normais no banzo já se encontrarem banstantes elevados, podendo estarem próximos à 

resistência ao escoamento do aço antes mesmo da aplicação do carregamento do montante. 

Porém, isso não foi observado entre os protótipos SE1-50%C-1, SE1-50%C-2 e SE1-70%C.  

Nos protótipos com carregamento axial de tração no banzo, observou-se tendência de aumento 

na capacidade de carga da ligação, mesmo quando comparados com os protótipos sem 

carregamento. Isso aconteceu apenas na série SE2, nos protótipos SE2-30%T-2 e SE2-50%T 

em relação ao modelo SE2-0%, e na série SE3, nos protótipos SE3-30%T e SE3-50%T-2 em 

relação ao modelo SE3-0%-2.   

A seguir, na Figura 4.15 a Figura 4.20, são apresentados os valores dos deslocamentos relativos 

das faces laterais (Δlat2 e Δlat3) dos protótipos em função da carga aplicada no montante. Esses 

gráficos são separados segundo os deslocamentos de cada uma das faces laterais e os 

carregamentos axiais aplicados no banzo dos modelos. 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δla3). 

Figura 4.15: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de tração no banzo e sem 

carga da série SE1. 

 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δlat3). 

Figura 4.16: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de compressão no banzo e 

sem carga da série SE1. 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δlat3). 

Figura 4.17: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de tração no banzo e sem 

carga da série SE2. 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δlat3). 

Figura 4.18: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de compressão no banzo e 

sem carga da série SE2. 

 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δlat3). 

Figura 4.19: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de tração no banzo e sem 

carga da série SE3. 

 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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(a) Deslocamentos laterais do LVDT 2 (Δlat2). 

 
(b) Deslocamentos laterais do LVDT 3 (Δlat3). 

Figura 4.20: Carga no montante × deslocamentos laterais dos protótipos de compressão no banzo e 

sem carga da série SE3. 

Perante os resultados de deslocamentos nas faces laterais do banzo Δlat2 e Δlat3, foi possível 

observar a mesma coerência encontrada naqueles resultados de deslocamentos na face superior 

dos protótipos. Isto é, de modo geral, uma tendência de aumento na capacidade de carga da 

3%h0 

 
1%h0 

 

3%h0 

 
1%h0 
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ligação quando houve um maior carregamento de tração no banzo e, em contrapartida, uma 

tendência de diminuição na capacidade de carga da ligação com o aumento do carregamento de 

compressão no banzo. Além disso, dispersões puderam ser verificadas dentre os deslocamentos 

de faces opostas de um mesmo protótipo. Isso pode ocorrer devido ao processo de fabricação 

da solda (costura) do tubo retangular do banzo, gerando tensões residuais e, com isso, um estado 

de tensão diferente da face que não tem solda, conforme mencionado no item 1.2. Destaca-se 

que no ensaio do protótipo SE3-30%T houve problema na aquisição dos dados dos LVDTs.  

Na Tabela 4.2, tem-se a apresentação dos resultados da capacidade de carga das ligações (Nexp) 

correspondentes a todos os protótipos ensaiados, utilizando o critério de deslocamento limite. 

Esse critério foi utilizado tanto para o cálculo do modo plastificação da face superior do banzo, 

verificado pelo LVDT 1, quanto para a plastificação da face lateral, verificado pelos LVDTs 2 

e 3.  

Pelo fato de os perfis do banzo serem de seção esbelta (Classe 4) e, com isso, mais susceptíveis 

à flambagem local na seção, a razão entre as cargas equivalentes a 3% e 1% dos deslocamentos 

das faces do banzo foi maior do que 1,5 em todos os protótipos, sem exceção, indicando a 

dominância do critério de ELS. Dessa forma, a capacidade de carga das ligações (Nexp) foi 

calculada como 1,5×N1% (Eq. (2.24) do item 2.7). Conclusões semelhantes foram relatadas por 

Lu et al. (1994) para ligações com banzos retangulares com altos valores de 2 e pequenos de 

, com o ELS governando a capacidade de carga da ligação.  

Observou-se que todos os protótipos, sem exceção, apresentaram capacidade de carga, relativa 

ao modo de falha plastificação da face superior do banzo, menor que àquela relativa ao modo 

de falha plastificação da face lateral do banzo. Portanto, todos os protótipos estão sujeitos ao 

primeiro modo como mecanismo de falha e, com isso, a capacidade de carga das ligações (Nexp) 

foi expressa segundo esse modo. Ainda, nas três últimas colunas da Tabela 4.2, têm-se os dados 

referentes aos deslocamentos máximos das faces do banzo — superior (Δvert,MAX) e entre as faces 

laterais (Δlat,MAX) — ocorridos durante a realização dos ensaios de cada protótipo. Destaca-se 

que os deslocamentos das faces superiores foram sempre maiores que os laterais (dado pela 

razão Δvert,MAX / Δlat,MAX na última coluna da Tabela 4.2) para todos os protótipos, corroborando, 

assim, para a plastificação da face superior do banzo como modo de falha da ligação.  
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Tabela 4.2: Capacidade de carga e deslocamentos máximos dos protótipos (Continua).  

Série Protótipo 

Modo plastificação das faces 

 
Nexp  

[kN] 
 

Deslocamentos máximos 

Superior – LVDT 1  Lateral – LVDT 2  Lateral – LVDT 3 Δvert,MAX 

[mm] 

Δlat,MAX 

[mm] 

vert,MAX

lat ,MAX




 N1% 

[kN] 

N3% 

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N1  

[kN]   

 N1%  

[kN] 

N3%  

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N2 

[kN] 

 N1%  

[kN] 

N3%  

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N3 

[kN]   

SE1 SE1-70%C 5,04 8,74 1,74 7,56  6,11 11,27 1,85 9,16  5,98 11,95 2,00 8,97  7,56  11,18 5,17 2,16 

 SE1-50%C-1 4,34 8,29 1,91 6,50  6,17 11,73 1,90 9,26  6,14 12,28 2,00 9,22  6,50  11,25 4,93 2,28 

 SE1-50%C-2 4,33 8,24 1,91 6,49  7,55 14,22 1,88 11,32  6,23 11,50 1,85 9,34  6,49  11,06 4,85 2,28 

 SE1-30%C 5,00 9,85 1,97 7,50  8,58 18,04 2,10 12,86  8,50 18,28 2,15 12,75  7,50  11,08 4,18 2,65 

 SE1-0% 5,83 11,49 1,97 8,75  8,40 17,15 2,04 12,60  9,54 19,23 2,02 14,31  8,75  11,47 4,07 2,82 

 *SE1-0% (650mm) 7,42 14,07 1,90 11,13  10,84 23,12 2,13 16,26  11,75 23,47 2,00 17,62  11,13  12,51 3,80 3,29 

 *SE1-0% (1000mm) 6,78 14,61 2,16 10,17  10,65 23,07 2,17 15,97  13,87 26,11 1,88 20,80  10,17  11,16 3,58 3,12 

 SE1-30%T 5,76 11,58 2,01 8,64  9,69 22,59 2,33 14,54  8,98 22,06 2,46 13,48  8,64  11,19 3,06 3,66 

 **SE1-50%T 4,99 10,80 2,16 7,49  10,58 - - -  8,79 20,34 2,31 13,19  7,49  11,17 2,75 4,06 

 **SE1-70%T 5,21 10,77 2,07 7,82  10,01 - - -  8,70 18,13 2,08 13,05  7,82  11,11 2,70 4,11 

SE2 SE2-70%C 5,66 10,21 1,80 8,49  7,40 12,23 1,65 11,10  8,25 14,03 1,70 12,37  8,49  11,22 5,78 1,94 

 SE2-50%C 6,40 12,83 2,01 9,60  9,87 17,86 1,81 14,81  10,08 18,36 1,82 15,12  9,60  11,43 4,62 2,47 

 SE2-30%C 7,49 14,15 1,89 11,23  11,11 21,68 1,95 16,66  11,21 21,44 1,91 16,82  11,23  11,03 4,12 2,68 

 SE2-0% 7,75 15,71 2,03 11,63  12,39 25,90 2,09 18,58  13,17 26,13 1,98 19,75  11,63  11,15 4,43 2,52 

 SE2-30%T-1 6,79 15,46 2,28 10,19  13,80 30,73 2,23 20,70  13,16 28,64 2,18 19,74  10,19  11,02 2,82 3,91 

 SE2-30%T-2 7,24 15,89 2,19 10,86  11,50 26,90 2,34 17,25  14,69 31,07 2,11 22,04  10,86  11,03 3,40 3,24 

 SE2-50%T 7,79 16,41 2,11 11,68  15,06 32,25 2,14 22,59  12,28 28,49 2,32 18,43  11,68  11,12 2,90 3,83 

 **SE2-70%T 6,84 15,24 2,23 10,27  12,97 - - -  13,17 31,03 2,36 19,76  10,27  11,05 2,70 4,09 

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados;  

• ** Protótipos que não houve aquisição de dados no LVDT 2 e/ou LVDT 3 devido a falhas técnicas; 

• N1 e N2 são as capacidades de carga para a plastificação da face superior do banzo calculadas com os LVDT 1 e 2, respectivamente; 

• N3 é a capacidade de carga para a plastificação da face lateral do banzo calculada com o LVDT 3; 

• Δvert,MAX é o deslocamento máximo da face superior do banzo; 

• Δlat,MAX é o deslocamento máximo entre as faces laterais. 
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Tabela 4.2: Capacidade de carga e deslocamentos máximos dos protótipos (Conclusão). 

Série Protótipo 

Modo plastificação das faces 

 
Nexp  

[kN] 
 

Deslocamentos máximos 

Superior – LVDT 1  Lateral – LVDT 2  Lateral – LVDT 3 Δvert,MAX 

[mm] 

Δlat,MAX 

[mm] 

vert,MAX

lat ,MAX




 N1% 

[kN] 

N3% 

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N1  

[kN]   

 N1%  

[kN] 

N3%  

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N2 

[kN] 

 N1%  

[kN] 

N3%  

[kN] 

𝑁3%

𝑁1%
 
N3 

[kN]   

SE3 SE3-70%C-1 9,52 16,51 1,73 14,28  14,49 23,30 1,61 21,74  15,11 26,02 1,72 22,66  14,28  11,17 4,47 2,50 

 SE3-70%C-2 9,40 16,26 1,73 14,10  14,97 25,21 1,68 22,45  15,14 24,21 1,60 22,72  14,10  11,04 4,10 2,69 

 SE3-50%C 12,54 20,68 1,65 18,80  16,30 28,52 1,75 24,44  18,05 33,05 1,83 27,08  18,80  11,21 3,91 2,87 

 SE3-30%C 12,87 22,61 1,76 19,30  20,03 37,85 1,89 30,04  20,62 42,10 2,04 30,93  19,27  11,18 3,28 3,41 

 SE3-0%-1 10,68 23,53 2,20 16,02  20,23 40,45 2,00 30,34  19,09 41,65 2,18 28,64  16,02  11,06 2,84 3,89 

 SE3-0%-2 13,28 24,54 1,85 19,92  23,22 43,99 1,89 34,83  19,07 43,53 2,28 28,61  19,92  11,12 2,69 4,13 

 **SE3-30%T 16,37 27,51 1,68 24,55  - - - -  - - - -  24,55  11,22 - - 

 **SE3-50%T-1 10,20 22,43 2,20 15,30  24,03 - - -  19,46 44,09 2,27 29,19  15,30  11,12 2,60 4,28 

 **SE3-50%T-2 15,55 27,05 1,74 23,33  26,18 - - -  18,01 41,76 2,32 27,02  23,33  11,10 3,95 2,81 

 **SE3-70%T 10,90 24,12 2,21 16,35  24,28 - - -  17,83 44,31 2,49 26,74  16,35  11,18 3,00 3,73 

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados;  

• ** Protótipos que não houve aquisição de dados no LVDT 2 e/ou LVDT 3 devido a falhas técnicas; 

• N1 e N2 são as capacidades de carga para a plastificação da face superior do banzo calculadas com os LVDT 1 e 2, respectivamente; 

• N3 é a capacidade de carga para a plastificação da face lateral do banzo calculada com o LVDT 3; 

• Δvert,MAX é o deslocamento máximo da face superior do banzo; 

• Δlat,MAX é o deslocamento máximo entre as faces laterais. 
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Destaca-se que mesmo a plastificação da face lateral não sendo dominante, fez-se necessária 

sua verificação e melhor avaliação para todos os protótipos, já que estes são considerados perfis 

esbeltos, apresentando-se, portanto, fora dos limites de validade geométrica das prescrições 

normativas. 

Ressalta-se que, nos protótipos SE1-50%T, SE1-70%T, SE2-70%T, SE3-50%T-1, SE3-50%T-

2 e SE3-70%T, o modo plastificação da face lateral, relativo ao LVDT 2, não pôde ser calculado 

devido os ensaios terem sido finalizados antes de atingirem a carga relativa ao deslocamento de 

3% b0 (N3%). Ainda, no modelo SE3-30%T, como mencionado no parágrafo anterior, por ter 

havido leitura dos dados nos LVDTs 2 e 3, também não foi possível investigar o modo de 

plastificação da face lateral.  

Além disso, observou-se coerência nos resultados de capacidade de carga para as três séries 

ensaiadas. Isto é, aqueles protótipos com menor valor do parâmetro 2 — protótipos com 

banzos de espessura maior, de paredes menos esbeltas — apresentaram maior capacidade de 

carga. 

Vale destacar que os protótipos com índice “-2” no final da nomenclatura, que são os ensaios 

de repetição, apresentaram menos problemas no controle dos deslocamentos na realização dos 

ensaios. Por isso, esses protótipos apresentaram melhores resultados e mais coerentes, 

qualitativamente, quanto ao comportamento da ligação, ao observar as curvas das Figura 4.12 

a Figura 4.20, e quantitativamente, ao observar os dados da Tabela 4.2.  
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CAPÍTULO 5 

 

5 ANÁLISE NUMÉRICA 

Embora análises em elementos finitos de ligações tubulares sejam aceitas como um método de 

determinação do comportamento e resposta estrutural, os modelos devem ser validados por 

meio de resultados experimentais, assegurando, assim, o seu uso adequado para um estudo 

paramétrico.  

Neste trabalho, modelos numéricos utilizando análise não-linear em elementos finitos, foram 

desenvolvidos por meio do programa ANSYS (2012). Esses modelos foram baseados em 

trabalhos anteriores (Nunes, 2017; Guerra, 2017; Pereira, 2018; e Neto, 2020) considerando as 

propriedades geométricas e de materiais dos protótipos ensaiados, condições de apoio do banzo, 

aplicação dos carregamentos, bem como a solda de união do montante e banzo. A comparação 

numérico-experimental só é possível quando há possibilidade de simular e prever o 

comportamento da ligação tubular (Vegte et al., 2010) 

Neste capítulo, são apresentados para as séries de modelos analisados, os procedimentos 

utilizados para a análise numérica, a descrição do tipo de elemento finito adotado na 

modelagem, as propriedades mecânicas dos materiais e geométricas dos modelos, a tipologia 

da malha gerada em elementos finitos, além da simulação da influência do comprimento do 

banzo e suas condições de contorno e o critério de análise utilizado.  

5.1 Apresentação dos modelos numéricos 

Inicialmente, foi realizada uma calibração numérica com os ensaios experimentais de Guerra 

(2017), os quais não possuíram carregamentos axiais nos banzos e consideravam a flexão destes 

elementos. Os modelos numéricos validados com esses ensaios serviram para basear os estudos 

numéricos iniciais de modelos com carga axial no banzo, que foi o objetivo dos protótipos do 

programa experimental desta pesquisa.  

A seguir, na Tabela 5.1, é apresentada a nomenclatura para identificar os modelos numéricos e 

os protótipos dos ensaios de Guerra (2017), os quais eram divididos em três séries, de acordo 

com as variações de espessura nominal do banzo (relativa ao parâmetro 2) e com as variações 

de diâmetro nominal do montante (relativo ao parâmetro ). 
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Tabela 5.1: Modelos numéricos de calibração com os protótipos de Guerra (2017). 

Série Modelo 2  

SN1 SN1-0,32 59 0,32 

SN1-0,42 0,42 

SN2 SN2-0,32 50 0,32 

SN2-0,42 0,42 

SN3 SN3-0,32 40 0,32 

SN3-0,42 0,42 

Onde: 

• Nomenclatura dos modelos: 

SN

Série 
Numérica

−

Número
da série

{ 
1
2
3

 }

 − 
𝛽

{ 
0,32

0,42
 }

  

Após os estudos numéricos iniciais de modelos com carga axial no banzo, uma nova validação 

foi realizada com os resultados dos protótipos ensaiados. A nomenclatura utilizada é a mesma 

dos ensaios — apresentados na Tabela 3.1 — e pode ser observada na Tabela 5.2 a seguir. 

É importante frisar que todos os modelos analisados neste estudo numérico apresentam-se fora 

dos limites de validade geométrica, estabelecidos pelas prescrições normativas 

NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), correspondendo a classe 4, conforme exposto no item 

2.6. Na Figura 5.1, têm-se esses limites normativos de acordo com os parâmetros  e 2, bem 

como os modelos de calibração dos ensaios de Guerra (2017), denominados aqui de modelos 

sem apoio central no banzo, por não haver apoio na parte inferior do banzo na região da ligação, 

e os modelos de calibração dos protótipos ensaiados, denominados aqui de modelos com apoio 

central no banzo, por haver apoio na parte inferior do banzo na região da ligação. 

Na Figura 5.2, é possível observar os esquemas estáticos dos distintos sistema de apoio do 

banzo e de aplicação dos carregamentos axiais, tanto no banzo quanto no montante, dos ensaios 

de Guerra (2017) e dos protótipos ensaiados. 
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Tabela 5.2: Modelos numéricos de calibração com os protótipos ensaiados. 

Série Modelo 2  

SN1 SN1-70%C 59 0,42 

 SN1-50%C 

 SN1-30%C 

 SN1-0% 

 *SN1-0% (650mm) 

 *SN1-0% (1000mm) 

 SN1-30%T 

 SN1-50%T 

 SN1-70%T 

SN2 SN2-70%C 50 0,42 

 SN2-50%C 

 SN2-30%C 

 SN2-0% 

 SN2-30%T 

 SN2-50%T 

 SN2-70%T 

SN3 SN3-70%C 40 0,42 

 SN3-50%C 

 SN3-30%C 

 SN3-0% 

 SN3-30%T 

 SN3-50%T 

 SN3-70%T 

Onde: 

• * Modelos da série inicial de definição dos protótipos ensaiados; 

• Nomenclatura dos modelos: 

SN

Série 
Numérica

Número
da série

{ 
1
2
3

 }

  −  

Valor da 
carga no banzo 

em %𝑓𝐴0𝑓𝑦0

{ 
30%
50%
70%

 }

  

Sentido da carga 
quando houver

(Tração ou Compressão)

{ 
T
C

 }
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(a) Limites para a NBR 16239 (2013). 

 

(b) Limites para a ISO 14346 (2013). 

Figura 5.1: Modelos analisados e limites de validade geométrica segundo os parâmetros  e 2. 

  
(a) Ensaios de Guerra (2017). (b) Protótipos ensaiados. 

Figura 5.2: Esquema estático do sistema de apoio do banzo e das cargas axiais do banzo (N0) e do 

montante (N1) dos ensaios experimentais. 

N0 N0 

N1 N1 
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5.2 Metodologia de análise 

O desenvolvimento da análise numérica dos modelos, via elementos finitos utilizando o 

programa ANSYS (2012), foi realizada por meio da linguagem APDL (Ansys Parametric 

Design Language), que utiliza estrutura e conceitos similares às linguagens de programação, 

onde são especificados: as propriedades mecânicas dos materiais dos elementos do modelos; o 

elemento finito utilizado; as propriedades geométricas do modelo e da malha em elementos 

finitos; as condições de contorno; o critério de análise estática e de solução e aplicação dos 

carregamentos e deslocamentos. 

Assim, foi possível obter as deformações específicas, bem como os deslocamentos das faces do 

banzo e a capacidade de carga da ligação, os quais possibilitaram avaliar o comportamento, os 

modos de falha e a capacidade de carga da ligação segundo as normas NBR 16239 (2013) e 

ISO 14346 (2013).  

5.3 Propriedades mecânicas dos materiais 

Conforme já mencionado, na modelagem numérica, as mesmas propriedades de materiais dos 

protótipos foram utilizadas para permitir a calibração dos modelos numéricos. Porém, para a 

modelagem do montante e da solda das ligações, foram utilizadas as propriedades nominais 

apresentadas na Tabela 5.3, utilizando o diagrama tensão-deformação bilinear e inelástico 

ilustrado na Figura 5.3. 

Tabela 5.3: Propriedades mecânicas do montante e da solda dos modelos numéricos. 

Elemento 
 

fy [MPa] fu [MPa] E [GPa]  
 

Montante  250,0 - 210,0 0,3 

Solda  - 485,0 405,0  
Onde: 

• fy é o valor médio das resistências ao escoamento do aço; 

• fu é o valor médio das resistências última do aço; 

•   é o coeficiente de Poisson. 
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Figura 5.3: Diagrama Tensão-Deformação bilinear para o aço utilizado nas análises numéricas. 

Para as propriedades mecânicas do perfil do banzo, utilizou-se propriedades mecâncias 

diferentes para os elementos planos (faces) e os curvos (cantos), conforme apresentado, 

respectivamente, pelas regiões V1 e V4 na Figura 5.4. Essa técnica foi adotada para simular o 

encruamento do aço nas regiões da dobra do perfil (cantos).  

  

(a) Vista da seção transversal. (b) Vista isométrica. 

Figura 5.4: Modelagem  do banzo com propriedades mecânicas diferentes para os elementos planos e 

curvos. 

Ao investigar a influência do encruamento em elementos de aço devido ao processo de 

conformação mecânica a frio, Karren (1967) recomendou a Eq. (5.1), apresentada na Tabela 5.4 

para determinar o aumento na resistência ao escoamento dos elementos curvos de perfis 

tubulares devido ao encruamento do aço:   
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Tabela 5.4: Equação para determinação do ganho de resistência em elementos curvos de perfis 

tubulares devido ao encruamento do aço. 

( )

yc c

m

y

f B

f r t
=  (5.1) 

Donde:  

3 69 0 819 1 79u u

c

y y

f f
B , , ,

f f

   
= − −   

   
   

 (5.2) 

0 192 0 068u

y

f
m , ,

f

 
= − 

 
 

 (5.3) 

Onde: 

• fyc é a resistência ao escoamento do aço dos elementos curvos, com encruamento do aço após a 

conformação mecânica; 

• fy é a resistência ao escoamento do aço; 

• fu é a resistência última do aço; 

• t é a espessura da seção transversal do tubo; 

• r é o raio de dobramento do tubo que equivale a 1,5t; 

Como pode ser observado na Eq. (5.1) a (5.3), as relações r/t e fu/fy são os fatores que mais 

influenciam no resultado da Eq. (5.1). Isto é, aquele material que apresenta uma alta relação 

fu/fy está sujeito a maiores níveis de encruamento e um aumento na resistência ao escoamento 

após a conformação mecânica, dado por fyc. Pequenos valores da relação r/t indicam níveis 

elevados de tensão devido ao efetido do trabalho a frio nas partes curvas da seção do perfil, 

assim, quanto menor os valores dessa relação, maior será fyc de um material. Embora, esse 

aumento ocorra devido ao encruamento do aço na região de dobramento, resultando em altas 

tensões residuais, o uso do processo de conformação mecânica causa uma diminuição da 

ductilidade do aço na região conformada, conforme discutido no item 1.2.    

Dessa forma, com os dados obtidos dos ensaios experimentais, as resistências ao escoamento 

para os elementos curvos do banzo, calculadas pela Equação (5.1), estão apresentadas na Tabela 

5.5 para cada série numérica. Vale ressaltar que as características mecânicas apresentadas foram 

adotadas para todas as ligações modeladas, as quais possuem os banzos fabricados a partir de 

um mesmo lote de produção de perfis retangulares. 
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Tabela 5.5: Valores médios das resistências ao escoamento e última dos elementos da seção do banzo. 

Série 
𝑓𝑦

∗ 

[MPa] 

𝑓𝑢
∗ 

[MPa] 

𝑓𝑢
∗

𝑓𝑦
∗
 

t 

[mm] 

r 

[mm] 

𝑟

𝑡
 m Bc 

fyc 

[MPa] 

𝑓𝑦𝑐

𝑓𝑦
∗

 

SN1 326,90 413,30 1,26 2,0 3,0 1,50 0,17 1,84 560,29 1,71 

SN2 375,30 462,80 1,23 2,4 3,6 1,50 0,17 1,75 613,46 1,63 

SN3 385,70 446,10 1,16 3,0 4,5 1,50 0,15 1,53 554,60 1,44 

Onde: 

• * Dados extraídos das séries de ensaios experimentais apresentados na Tabela 3.3; 

• fy e fu são, respectivamente, os valores médios das resistências ao escoamento e última dos elem. planos; 

• fyc é resistência ao escoamento do aço dos elementos curvos após a conformação mecânica; 

• - t é a espessura da seção transversal do tubo; 

• - r é o raio de dobramento do tubo que equivale a 1,5t. 

A influência da consideração do encruamento do material para os elementos curvos do banzo 

pode ser observada nas curvas carga no montante versus deslocamentos verticais na face 

superior do banzo (Δvert) da Figura 5.5. A título de exemplo, os resultados são referentes aos 

modelos numéricos sem presença de carga axial no banzo das três séries analisadas, SN1-0%, 

SN2-0% e SN3-0%, já que para os demais modelos os resultados se apresentaram análogos. 

 
 

(a) Modelo SN1-0%. (b) Modelo SN2-0%. 

 
(c) Modelo SN3-0%. 

Figura 5.5: Comportamento carga montante versus deslocamento vertical para materiais diferentes e 

iguais dos elementos da seção do banzo. 
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Mesmo que pequena, a dispersão entre os valores da capacidade de carga dos modelos (Nnum), 

quando utiliza-se materiais iguais e diferentes para os elementos planos e curvos, conforme 

apresentado na Tabela 5.6 — máximo de 0,30% encontrado para o modelo SN3-0% —, essa 

modelagem foi necessária para tornar o modelo numérico fiel às condições reais dos protótipos.  

Tabela 5.6: Influência na capacidade de carga dos modelos para materiais distintos para os elementos 

planos e curvos. 

Série Materiais N1%  N3%  
𝑁3%

𝑁1%
 

Nnum 

[kN] 

𝑁𝑀𝑎𝑡.𝑑𝑖𝑓

𝑁𝑀𝑎𝑡.𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠
 

SN1 Diferentes 5,20 10,94 2,10 7,80 0,10% 

Iguais 5,19 10,61 2,04 7,79 

SN2 Diferentes 7,25 14,74 2,03 10,87 0,10% 

Iguais 7,24 14,40 1,99 10,86 

SN3 Diferentes 13,16 23,45 1,78 19,74 0,30% 

Iguais 13,12 22,94 1,75 19,68 

Onde: 

• N1% e N3% cargas relativas aos deslocamentos de 1% e 3% da largura do banzo (b0); 

• Nnum – Capacidade de carga do modelo numérico; 

• NMat.dif – Capacidade de carga do modelo quando se utiliza materiais diferentes para 

os elementos planos e curvos; 

• NMat.iguais – Capacidade de carga do modelo quando se utiliza materiais iguais para 

os elementos planos e curvos.  

5.4 Elemento finito 

O tipo de elemento finito utilizado em uma análise estrutural computacional depende da 

geometria e do tipo de análise. Baseados em trabalhos anteriores (Mendanha, 2006; Mendes, 

2008; Mayor, 2010; e Nunes 2012, 2017), um elemento adequado para a análise de ligações 

soldadas tubulares é o elemento de casca SHELL 181 (Figura 5.6 (a)), porém segundo Guerra 

(2017) esse elemento não apresentou boa correlação com os seus resultados experimentais. 

Pereira (2018) realizou modelagens utilizando o elemento SOLID 185 (Figura 5.6 (b)) 

apresentando melhor resultado com os resultados experimentais de Guerra (2017).  
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(a) Elemento de casca SHELL 181. (b) Elemento SOLID 185. 

Figura 5.6: Elementos finitos utilizados em modelagens de ligações soldadas tubulares 

(ANSYS, 2012). 

Assim, o elemento finito utilizado foi o SOLID 185. Esse elemento é definido por oito nós com 

três graus de liberdade por nó: translações nas direções nodais x, y e z (ANSYS, 2012). Além 

disso, ele possui outras características como: plasticidade, enrijecimento devido ao estado de 

tensões e hiperelasticidade, além de contemplar grande capacidade de deformações e rotações 

(ANSYS, 2012). O modelo desenvolvido utiliza elementos cúbicos, como apresentado no 

detalhe da Figura 5.6 (b), para os banzos e os montantes, porém foram utilizados elementos 

prismáticos para a simulação da solda de união das geometrias desses elementos da ligação. 

5.5 Geometria dos modelos e da malha em elementos finitos  

Por meio da linguagem APDL, foi gerado um arquivo de entrada com as especificações dos 

parâmetros, tanto da geometria do protótipo de ensaio quanto da malha em elementos finitos. 

Na Figura 5.7, pode-se observar as geometrias dos elementos banzo, montante e solda. Para os 

protótipos com apoio central no banzo, ensaiados nesta pesquisa, foram desenvolvidos os 

modelos com comprimentos de 600 mm para o banzo e de 500 mm para o montante (Figura 5.7 

(a)), bem como os protótipos dos ensaios iniciais utilizados para verificação da influência do 

comprimento do banzo na capacidade de carga da ligação com banzos com comprimento de 

650 mm e 1000 mm. Já para os protótipos sem apoio central no banzo, ensaiados por Guerra 

(2017), os modelos possuíram banzos com comprimentos de 1000 mm e montantes com 500 

mm, conforme ilustrado na Figura 5.7 (b). 
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(a) Modelo da ligação ensaiada. (b) Modelo da ligação ensaiada por Guerra (2017). 

Figura 5.7: Modelos numéricos representativos das ligações T avaliadas.  

De acordo com especificações da ASTM A-501 (2007), o valor do raio de dobramento de perfis 

tubulares retangulares não deve exceder três vezes o valor da espessura desse elemento da 

ligação. Diante disso, nos modelos numéricos, para o raio interno de dobramento, foi adotado 

um valor de metade da espessura da parede do banzo, e, para o raio externo, de uma vez e meia 

a espessura, conforme visualizado na ilustração da Figura 5.8. Esses valores foram os medidos 

nos perfis retangulares dos protótipos ensaiados, tornando, com isso, os modelos numéricos 

fiéis aos ensaios. 

 
 

(a) Raios de dobramento do perfil do banzo do 

modelo numérico. 

 (b) Detalhe dos raios interno 

e externo. 

Figura 5.8: Representação dos raios de dobramento do modelo numérico. 

Para a modelagem do filete de solda (Figura 5.9 (a)), utilizou-se os valores da perna da solda 

medidas nos protótipos ensaiados, apresentados anteriormente na Tabela 3.2. 
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(a) Filete de solda da ligação. (b) Malha em elementos finitos. 

Figura 5.9: Detalhe da modelagem numérica por meio do software ANSYS (2012). 

Aa modelagem da malha em elementos finitos dos montantes, banzos e soldas (Figura 5.9 (b)) 

foi definida com uma configuração adequada dos seus elementos de modo que possibilitasse o 

refinamento na região de concentração de tensões, isto é, na região de união entre o montante e 

o banzo das ligações, assim como realizado por Cheng e Becque (2016), Pereira (2018) e 

Neto (2020). Para definir o número adequado de elementos em cada região do modelo, realizou-

se um estudo da influência do refinamento da malha na capacidade de carga da ligação, 

conforme apresentado na Figura 5.10 para modelos sem carga axial no banzo da série SN1, já 

que para os demais modelos os resultados se apresentaram análogos.  

A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que a malha “refinada”, que possuiu um nível 

de refinamento intermediário, apresentou a melhor correlação com os resultados experimentais 

do protótipo SE1-0%, conforme pode ser observado na Figura 5.11. O uso do refinamento 

intermediário permitiu um custo computacional relativamente baixo em relação ao tempo de 

processamento dos dados.  

   

(a) Muito refinada. (b) Refinada. (c) Pouco refinada. 

Figura 5.10:  Refinamento da malha em elemento finito dos modelos numéricos. 



117 

 

 
Figura 5.11: Influência do tamanho da malha na capacidade de carga numérica. 

Ainda foi avaliada a influência do número de elementos ao longo da espessura da seção 

transversal do banzo (Figura 5.12) no comportamento da ligação. Os resultados de capacidade 

de carga e de carga (Nnum), considerando 2, 3, 4 e 5 elementos ao longo da espessura, podem 

ser observados na Figura 5.13 (a) e Figura 5.13 (b), respectivamente. Observa-se, na Figura 

5.13 (b), que apenas o modelo com 2 elementos apresentou uma capacidade de carga inferior 

aos demais modelos numéricos, com uma dispersão de 10,78% do modelo com 5 elementos, 

enquanto que, em relação aos modelos com 3 e 4 elementos, as dispersões foram de 2,67% e 

0,61%, respectivamente. Assim, como apresentado na Figura 5.13 (b), constata-se que em 

modelos com 3 ou mais elementos na camada houve pouca variação na capacidade de carga da 

ligação. Diante disso, nas análises numéricas deste trabalho, utilizou-se modelos com 3 

elementos ao longo da espessura da seção transversal do banzo (Figura 5.12 (b)), que apresentou 

boa calibração com o resultado experimental, além dessa escolha ter gerado menor tempo de 

processamento. 
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(a) 2 elementos. (b) 3 elementos. 

  

(c) 4 elementos. (d) 5 elementos. 

Figura 5.12: Variação do número de elementos ao longo da espessura da seção do banzo. 

  

(a) Capacidade de carga em função do 

deslocamento na face superior do banzo. 

(b) Capacidade resitente (Nnum) em função do 

número de elementos da seção. 

Figura 5.13: Influência do número de elementos ao longo da espessura da seção do banzo na 

capacidade de carga numérica. 

5.6 Condições de contorno 

Para a simulação das condições de apoio dos protótipos ensaiados, inicialmente, fez-se o 

acoplamento dos nós na região das extremidades do banzo dos modelos numéricos (Figura 

5.14 (b)) para simular as chapas soldadas nas extremidades dos protótipos, pois o elemento 

utilizado, SOLID 185, não possui graus de liberdade quanto às rotações, mas somente às 

translações (ANSYS, 2012). O acoplamento impediu a rotação da seção transversal, simulando 

de maneira eficiente a placa rígida das extremidades dos protótipos. 

Posteriormente, foram impostas as restrições necessárias quanto aos deslocamentos nos nós 

acoplados, conforme ilustrado na Figura 5.14 (a). Considerando uma das extremidades do 

banzo, todos os graus de liberdade foram impedidos simulando o engaste. Na outra 
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extremidade, apoiada, impediu-se apenas os deslocamentos verticais (eixo Y) e horizontais 

transversais (eixo X) de tal forma que representasse um apoio fixo deslizante, conforme 

procedimento realizado nos ensaios. Com os deslocamentos no eixo longitudinal (eixo Z) 

permitidos, foi possível realizar a aplicação de carregamentos axiais no banzo nessa direção. 

Essa condição foi a mesma adotada na parte central inferior do banzo (Figura 5.14 (b)) para 

simular a chapa de apoio central e os cilindros dos protótipos. 

 
(a) Extremidades do banzo. 

 

  

(b) Centro inferior do banzo. (c) Extremidade do montante. 

Figura 5.14: Detalhe das condições de contorno dos modelos numéricos. 

Já para a extremidade do montante, os nós também foram acoplados, porém sem restrições das 

translações (Figura 5.14 (c)) de tal forma que essa extremidade ficasse livre e, com isso, 

simulasse as condições de contorno das rótulas e das peças de apoio do atuador hidráulico nos 

ensaios experimentais.  

Translação 

X = 0 

Y = 0 

Z = Livre 

 

Translação 

X = 0 

Y = 0 

Z = 0 

Translação 

X = Livre 

Y = 0 

Z = Livre 
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5.7 Critério de análise e aplicação de carregamentos 

Na modelagem numérica, foram consideradas a não linearidade, tanto física quanto geométrica. 

Nos modelos que houve carregamento — compressão ou tração — no banzo, inicialmente, 

efetuou-se a aplicação de carga (N0) na extremidade apoiada do banzo no sentido do seu eixo 

longitudinal (Figura 5.15 (a) e Figura 5.15 (b)), por meio de controle de carga. Esse tipo de 

carregamento foi distribuído uniformemente em toda a seção da extremidade, devido ao 

acoplamento dos nós nessa região, e mantido constante durante a etapa de aplicação do 

carregamento no montante que, por sua vez, foi simulada em todos os modelos, mesmo 

naqueles em que não houve carregamentos no banzo. Essa carga no montante foi aplicada por 

meio da imposição de descolamentos (Δvert) no nó em que todos os demais da extremidade 

foram acoplados (Figura 5.15 (b)), utilizando controle de deslocamentos, por apresentar melhor 

convergência em modelagens de ligações tubulares e no estudo de elementos esbeltos.  

Essas solicitações, tanto no banzo quanto no montante (Figura 5.15 (d)), foram aplicadas de 

forma gradual e por meio de passos de deslocamento/carga, como nos ensaios experimentais, 

controlados automaticamente pelo programa em função de critérios de convergência e 

utilizando o método iterativo de Newton-Raphson. 

  

(a) Carga de Compressão no Banzo. (b) Carga de Tração no Banzo. 

 

 

 

(c) Deslocamento no montante. (d) Esquema geral de aplicação de carga. 

Figura 5.15: Sistema de aplicação de carregamentos nos modelos numéricos.  

N0 

N0 

Δvert Δvert 

N0 N0 
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CAPÍTULO 6 

 

 

6 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentadas as comparações entre os resultados numéricos e experimentais 

apresentados no capítulo 3 e de Guerra (2017). As comparações são apresentadas em gráficos 

carga aplicada no montante versus deslocamento da face superior do banzo (Δvert) validando, 

portanto, os modelos numéricos com e sem apoio central do banzo. As comparações dos 

resultados numéricos e experimentais levam a calibração de um modelo com os ensaios 

realizados. A partir da calibração do modelo numérico, estudos com variações, tanto 

geométricas quanto de materiais, podem ser realizadas. Para que as comparações se tornassem 

possíveis, foram utilizados, nos modelos numéricos, os mesmos dados de propriedades 

mecânicas e físicas dos materiais dos protótipos ensaiados, apresentadas no item 5.3.  

A capacidade de carga das ligações estudadas são, ainda, comparadas com as recomendadas 

pelas prescrições normativas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). Além disso, as 

configurações deformadas atingidas em alguns protótipos são comparadas com as dos modelos 

numéricos. Por fim, são ilustrados os deslocamentos das faces do banzo e as distribuições de 

tensões que ocorreram na região da ligação para cada modelo numérico analisado para o 

carregamento relativo a 1% b0.  

6.1 Validação do modelo numérico com os protótipos sem apoiado central no banzo 

Inicialmente, são apresentadas as comparações dos modelos numéricos com os protótipos 

analisados por Guerra et al. (2020, submetido à publicação), que possuem apenas carregamento 

no montante e sem apoio na região central da ligação. Como mencionado anteriormente, as 

dimensões reais dos elementos da ligação, montante, banzo, perna do cordão da solda e as 

propriedades mecânicas dos protótipos ensaiados foram reproduzidas nos modelos numéricos. 

As propriedades mecânicas utilizadas foram apresentadas no item 5.3. Na Tabela 6.1, têm-se 

os valores das propriedades geométricas e as dimensões reais das pernas dos filetes de solda 

aferidas nos protótipos de Guerra (2017). 
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Tabela 6.1: Propriedades geométricas e dimensões da perna das soldas de filetes dos protótipos de 

Guerra (2017). 

Protótipo Modelo 

Numérico 

2  Perna do Filete (dw) 

[mm] 

Média (dw) 

[mm] 

SE1-0,32(1) SN1-0,32 59 0,32 5,9 5,9 

SE1-0,32(2)   - 

SE1-0,42(1) SN1-0,42  0,42 5,0 5,0 

SE1-0,42(2)   - 

SE2-0,32(1) SN2-0,32 50 0,32 5,3 5,8 

SE2-0,32(2)   6,3 

SE2-0,42(1) SN2-0,42  0,42 5,9 6,6 

SE2-0,42(2)   7,3 

SE3-0,32(1) SN3-0,32 40 0,32 6,7 6,3 

SE3-0,32(2)   5,9 

SE3-0,42(1) SN3-0,42  0,42 6,0 6,4 

SE3-0,42(2)   6,8 

Dessa forma, as comparações dos resultados podem ser observadas na Figura 6.2 por meio da 

representação gráfica das curvas de carga no montante versus deslocamento da face superior do 

banzo (Δvert), obtidos pelos modelos numéricos e pelas três séries de protótipos analisados no 

trabalho de Guerra (2017). Vale destacar que, para o caso dos ensaios de Guerra (2017), o valor 

final do deslocamento (Δvert), na região da ligação, foi o relativo, ou seja, dado pelas diferenças 

dos deslocamentos nas faces superior () e inferior (), como ilustrado na Figura 6.1.  

 

Figura 6.1: Deslocamentos da face superior e inferior nos protótipos sem apoiado central no banzo 

(Adaptado de Guerra, 2017). 

 

 

1 

2 
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(a) Para  = 0,32. 

 

 

(b) Para  = 0,42. 

Figura 6.2: Comparação entre os modelos numéricos e protótipos sem apoio central no banzo. 

3%b0 

 

1%b0 

 

3%b0 

 
1%b0 
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Conforme pode-se observar nas curvas da Figura 6.2, os resultados da análise em elementos 

finitos se apresentaram boa correlação com os resultados dos testes experimentais, indicando 

mesma tendência quanto ao comportamento da ligação, além de terem sido próximas, sobretudo 

para os carregamentos relativos aos deslocamentos limites de 1% b0 e 3% b0, os quais podem 

ser obsevados, quantitativamente, na Tabela 6.2 para o cálculo da capacidade de carga da 

ligação (Nnum) dos modelos. 

Tabela 6.2: Capacidade de carga dos modelos numéricos sem apoio central no banzo. 

Série Modelo 2  N1%  [kN] N3%  [kN] N3% / N1%   
Nnum   
[kN] 

SN1 SN1-0,32 59 0,32 4,32 9,07 2,10 6,48 

 SN1-0,42  0,42 6,22 11,88 1,91 9,33 

SN2 SN2-0,32 50 0,32 5,97 12,78 2,14 8,95 

 SN2-0,42  0,42 8,50 16,59 1,95 12,75 

SN3 SN3-0,32 40 0,32 9,40 18,83 2,00 14,11 

 SN3-0,42  0,42 14,14 25,04 1,77 21,21 

Para os perfis com seção transversal de parede esbelta, a razão entre as cargas equivalentes à 

1% b0 e 3% b0 do deslocamento da face do banzo (penúltima coluna da Tabela 6.2) foi maior 

do que 1,5, indicando a dominância do critério de ELS para todos os modelos, conforme 

ressaltado Lu et al. (1994b), ou seja, o valor da capacidade de carga é de 1,5 × N1%.    

A capacidade de carga de todos os protótipos de ensaio avaliados por Guerra (2017), relativa 

ao modo de falha plastificação da face superior do banzo na região da ligação, foram menores 

que àquelas relativas à plastificação da face lateral do banzo. Essa dominância da plastificação 

da face superior do banzo como o modo de falha da ligação também pôde ser comprovada ao 

observar que os deslocamentos máximos da face superior do banzo (Δvert,MAX) de todos os 

modelos foram sempre maiores que os máximos das faces laterais (Δlat,MAX), dado pela razão 

Δvert,MAX / Δlat,MAX, conforme apresentada na última coluna da Tabela 6.3. 

Pelos deslocamentos máximos das faces do banzo — superior (Δvert,MAX) e lateral (Δlat,MAX) — 

dos resultados experimentais aferidos por Guerra (2017), apresentados na Tabela 6.3, é possível 

observar o aumento dos valores de deslocamento lateral com o aumento do parâmetro , e, com 

isso, uma diminuição da relação Δvert,MAX / Δlat,MAX. Isso demonstra a contribuição da parede 

lateral quando ocorre o puncionamento do montante, sobretudo para diâmetros maiores desse 

elemento. 
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Tabela 6.3: Relação entre os deslocamentos máximos das faces superior e lateral dos protótipos sem 

apoiado central no banzo. 

Série Protótipo 2  
Nexp   
[kN] 

Δvert,MAX 
[mm] 

Δlat,MAX 
[mm] 

vert,MAX

lat ,MAX




 

SE1 SE1-0,32(1) 59 0,32 6,75 18,30 6,73 2,72 

 SE1-0,32(2)  6,58 16,16 3,18 5,08 

 SE1-0,42(1)  0,42 11,03 20,85 10,68 1,95 

 SE1-0,42(2)  10,49 20,35 10,07 2,03 

SE2 SE2-0,32(1) 50 0,32 9,46 19,39 7,01 2,77 

 SE2-0,32(2)  9,02 19,90 6,81 2,92 

 SE2-0,42(1)  0,42 13,48 22,27 11,39 1,96 

 SE2-0,42(2)  15,02 20,97 10,31 2,03 

SE3 SE3-0,32(1) 40 0,32 15,13 16,56 3,87 4,28 

 SE3-0,32(2)  15,62 16,91 5,90 2,87 

 SE3-0,42(1)  0,42 23,45 19,01 - - 

 SE3-0,42(2)  24,75 18,34 8,62 2,13 

Onde: 

• Nexp é a capacidade de carga experimental; 

• Δvert,MAX é o deslocamento máximo da face superior do banzo; 

• Δlat,MAX é o deslocamento máximo médio entre as faces laterais. 

Dessa forma, as capacidades de carga das ligações, obtidas pelos ensaios experimentais (Nexp) 

e pela modelagem numérica (Nnum), podem ser comparadas entre si e com a capacidade de carga 

teórica obtida pelas formulações normativas — da NBR 16239 (2013) e da ISO 14346 (2013), 

respectivamente, NNBR e NISO —, conforme apresentadas na Tabela 6.4 para a plastificação da 

face superior do banzo. 

Vale destacar ainda que Guerra (2017) em seu trabalho, ao comparar com os resultados da 

capacidade de carga teóricas, segundo a NBR 16239 (2013) e a ISO 14346 (2013), constatou 

que os resultados experimentais apresentaram-se favoráveis à segurança. Isto é, as prescrições 

normativas demonstraram-se conservadoras, portanto, com resultados inferiores de capacidade 

de carga, como é de se esperar ao comparar valores experimentais com os calculados 

analiticamente pelas equações normativas, conforme apresentado na 3ª e 4ª colunas de 

comparações na Tabela 6.4.  Isso somente não ocorreu para os pares de modelos SE2-0,32(1)-

(2) e SE3-0,32(1)-(2), relativos à NBR 16239 (2013), e para o modelo SE2-0,32(2), relativo 

ISO 14346 (2013). De modo geral, para a ISO 14346 (2013), os resultados foram mais 

conservadores do que aqueles segundo a norma brasileira, já que a média das razões Nexp / N1,ISO 

e Nexp / N1,NBR foram, respectivamente, 1,31 e 1,18. 
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Tabela 6.4: Valores de capacidade de carga, numéricas e experimentais, e de cálculo, dos modelos e protótipos sem apoiado central no banzo. 

Numérico  Experimental  Comparações 

Modelo  nnum 
Nnum  

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 

 

Protótipo  nexp  
Nexp 

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 

 

1,NBR

numN

N  
1,ISO

numN

N
 

exp

1,NBR

N

N  

exp

1,ISO

N

N
 

exp

num

N

N
 

SN1-0,32 -0,15 6,48 6,22 5,78  SE1-0,32(1) -0,16 6,75 6,22 5,76  1,04 1,12 1,09 1,17 1,04 
 

     SE1-0,32(2) -0,16 6,59 6,22 5,77  
  

1,06 1,14 1,02 

SN1-0,42 -0,22 9,33 7,19 6,52  SE1-0,42(1) -0,26 11,03 7,19 6,39  1,30 1,43 1,53 1,72 1,18 
 

     SE1-0,42(2) -0,25 10,49 7,19 6,43  
  

1,46 1,63 1,12 

SN2-0,32 -0,15 8,95 8,90 8,20  SE2-0,32(1) -0,16 9,47 9,79 9,08  1,01 1,09 0,97 1,04 1,06 
 

     SE2-0,32(2) -0,15 9,07 9,79 9,11  
  

0,92 0,99 1,01 

SN2-0,42 -0,21 12,75 10,29 9,28  SE2-0,42(1) -0,22 13,49 11,32 10,25  1,24 1,37 1,19 1,32 1,06 
 

     SE2-0,42(2) -0,25 15,02 11,32 10,11  
  

1,33 1,48 1,18 

SN3-0,32 -0,18 14,11 14,28 12,91  SE3-0,32(1) -0,20 15,12 15,71 14,24  0,99 1,09 0,96 1,06 1,07 
 

     SE3-0,32(2) -0,20 15,62 15,71 14,19  
  

0,99 1,10 1,11 

SN3-0,42 -0,28 21,21 16,51 14,38  SE3-0,42(1) -0,31 23,45 18,16 15,72  1,28 1,47 1,29 1,49 1,11 
 

     SE3-0,42(2) -0,32 24,75 17,95 15,57  
  

1,38 1,59 1,17 

Média            1,14 1,26 1,18 1,31 1,09 

CoV            0,13 0,14 0,18 0,20 0,06 

Onde: 

• nnum e nexp são as razões de tensão no banzo dos modelos numéricos e experimentais, respectivamente; 

• Nnum e Nexp são as capacidades de carga numéricas e experimentais, respectivamente; 

• N1,NBR e N1,ISO são as capacidades de carga calculadas analiticamente pelas normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), respectivamente; 

• Média das razões: Indica a semelhança dos dados comparados.  

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das razões. Varia entre 0 e 1,0. Segundo Gomes (1990), quando 

CoV ≤ 0,10, pode ser considerado baixo; quando 0,10 < CoV ≤ 0,20, médio; quando 0,20 < CoV ≤ 0,30, alto; e quando CoV > 0,30, muito alto.   
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Essas mesmas normas também se apresentaram conservadoras em relação aos modelos 

numéricos, já que as médias das razões Nnum / N1,ISO e Nnum / N1,NBR foram superiores à unidade, 

respectivamente, com valores de 1,26 e de 1,14, portanto, com a ISO 14346 (2013) também se 

apresentando mais conservadora, como pode ser observado na 1ª e 2ª colunas de comparações 

da Tabela 6.4 

Ao analisar a última coluna da Tabela 6.4, o valor da capacidade de carga experimental foi 

maior que a numérica para todos os modelos, ou seja, a razão Nexp / Nnum foi maior que a unidade. 

A maioria dos modelos numéricos apresentou uma tendência de comportamento semelhante 

aos ensaios experimentais e não dispersa, já que o coeficiente de variação (CoV) foi 0,06. 

Embora exista boa correlação e pouca dispersão entre os modelos numéricos e experimentais, 

nota-se que, para os modelos com  = 0,42, os valores de Nexp / Nnum variaram entre 6% a 18%, 

enquanto que, para os modelos com  = 0,32, essa razão variou entre 1% e 11%.  

As diferenças entre esses resultados numéricos e experimentais, mesmo que pequenas, podem 

ser explicadas pelas imperfeições de materiais e limitações envolvendo as simulações das 

condições de ensaios dos protótipos. Assim, desde de que as curvas carga no montante versus 

deslocamento relativo da face superior do banzo (Δvert) apresentaram tendências semelhantes e 

os resultados numéricos nunca foram superiores aos experimentais, a modelagem numérica 

pode ser considerada adequada para simular o comportamento da ligação sob compressão do 

montante e sem carregamento axial no banzo, o qual não obteve apoio na região central, 

conforme já mencionado anteriormente.   

Vale destacar que as razões de tensão no banzo dos modelos numéricos (nnum) e dos 

experimentais (nexp) apresentaram-se muito próximas — a equação de n pode ser visualizada na 

Tabela 2.3. A pequena diferença ocorreu devido exclusivamente à parcela de tensões gerada 

pelo momento fletor (M0). Essa parcela, tanto para os modelos numéricos como para os ensaios 

experimentais de Guerra (2017), foram ligeiramente diferentes, pois essa parcela depende do 

carregamento aplicado no montante, que também foi ligeiramente diferente entre os pares 

numérico-experimental, devido a calibração numérica não ter sido perfeitamente idêntica aos 

resultados experimentais, conforme observado nas curvas da Figura 6.2. Ressalta-se que a 

parcela de tensões da carga axial aplicada no banzo (N0) é nula, pois não houve carregamento 

axial no banzo dos protótipos ensaiados por Guerra (2017).   
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De modo geral, observa-se coerência nos resultados de capacidade de carga das séries numérica 

e experimental. Isto é, para um mesmo deslocamento e um mesmo valor do parâmetro  

aqueles modelos/protótipo com menor valor do parâmetro 2 — maior espessura do banzo — 

possuem maior capacidade de carga. O aumento da capacidade de carga ocorre devido ao 

amassamento na região da ligação ser menor com o aumento da espessura do banzo. Conclui-

se que, para banzos com perfis de seção esbelta (classe 4), o amassamento na interseção banzo-

montante é maior na face superior do banzo do que para aqueles de classe compacta, em função 

da menor rigidez nessa região para os perfis esbeltos.  

Ainda, é possível observar que aqueles modelos/protótipos que possuem mesmo valor do 

parâmetro 2 e menor  possuem menor capacidade de carga, considerando-se um mesmo 

deslocamento. Esse fato corrobora com a conclusão de que o efeito da punção é mais influente 

nas ligações com  menores. Em contrapartida, para  maiores, tem-se uma maior contribuição 

das faces laterais e, com isso, um ganho na capacidade de carga da ligação. 

6.2 Validação do modelo numérico com os protótipos com apoio central no banzo 

Conforme mencionado anteriormente, os protótipos ensaiados neste trabalho foram avaliados 

com a aplicação de carregamentos axiais no banzo. Esses protótipos também serviram para 

realizar a validação dos modelos numéricos submetidos a esse tipo de carregamento, bem como 

avaliar a condição de apoio na parte central do banzo. Para isso, as dimensões reais dos filetes 

de solda das ligações ensaiadas, apresentadas na Tabela 3.2, foram adotadas nos modelos 

numéricos, assim como as propriedades mecânicas dos elementos da ligação já mencionadas 

item 5.3.   

Inicialmente, são comparados os resultados dos ensaios iniciais com seus respectivos modelos 

numéricos. Dessa forma, na Figura 6.3, tem-se a representação gráfica dos valores de carga no 

montante (N1) versus deslocamento na face superior do banzo (Δvert) para os protótipos SE1-

0% (650 mm) e SE1-0% (1000 mm) e os modelos numéricos.  
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(a) Para banzos de 650 mm. (b) Para banzos de 1000 mm. 

Figura 6.3: Comparação entre os resultados numéricos e dos ensaios iniciais. 

Na Figura 6.3, observa-se que as curvas numéricas e experimentais apresentaram-se correlatas 

com uma mesma tendência no comportamento da ligação. Destaca-se essa boa correlação 

também para os carregamentos relativos aos deslocamentos limites de 1% b0 e 3% b0. 

Já nas curvas apresentadas na Tabela 6.5, Tabela 6.6 e Tabela 6.7, é possível observar as 

mesmas comparações gráficas numérico-experimentais para os protótipos das três séries 

analisadas neste trabalho.  

Ressalta-se que, como verificado no item 4.2.2, aqueles protótipos ensaiados que houve 

repetição — os modelos que possuem índice “-2” no final da nomenclatura — apresentaram 

resultados mais coerentes. Dessa forma, somente esses foram utilizados aqui para a validação 

numérica. 

Como se pode observar nas curvas de todos os modelos, nas Tabela 6.5, Tabela 6.6 e Tabela 

6.7, houve boa correlação entre os resultados numéricos e experimentais com tendência de 

comportamentos semelhantes e proximidades dos valores dos deslocamentos limites relativos 

a 1% b0 e 3% b0. 

Na Tabela 6.8, têm-se as capacidades de carga da ligação, correspondentes aos modelos 

numéricos (Nnum) das curvas apresentadas da Tabela 6.5 a Tabela 6.7, calculadas pelo critério 

de deslocamento limite para a face superior do banzo. Além disso, é possível observar, para 

cada modelo, os carregamentos aplicados no banzo (N0), que foram os aferidos na realização 

dos ensaios dos protótipos, conforme apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 6.5: Comparação entre os resultados numéricos e experimentais para modelos e protótipos com apoiado central no banzo da série 1. 
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Tabela 6.6: Comparação entre os resultados numéricos e experimentais para modelos e protótipos com apoiado central no banzo da série 2. 
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Tabela 6.7: Comparação entre os resultados numéricos e experimentais para modelos e protótipos com apoiado central no banzo da série 3. 
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Tabela 6.8: Capacidade de carga dos modelos numéricos com apoiado central no banzo para a 

plastificação da face superior do banzo.  

Série Modelo 
N0   

[kN] 

N1%  

[kN] 

N3%  

[kN] 
3%

1%

N

N
 Nnum 

[kN] 

SN1 SN1-70%C 136,89 4,46 8,87 1,99 6,68 

 SN1-50%C-2 97,71 4,50 9,33 2,08 6,74 

 SN1-30%C 58,25 4,81 10,06 2,09 7,22 

 SN1-0% 0,00 5,51 11,39 2,07 8,27 

 *SN1-0% (650 mm) 0,00 7,48 13,80 1,84 11,22 

 *SN1-0% (1000 mm) 0,00 8,26 14,74 1,78 12,39 

 SN1-30%T 76,93 5,32 11,27 2,12 7,98 

 SN1-50%T 129,80 5,41 11,43 2,11 8,11 

 SN1-70%T 180,76 5,42 11,24 2,08 8,13 

SN2 SN2-70%C 197,98 5,88 11,32 1,93 8,82 

 SN2-50%C 140,20 6,68 13,03 1,95 10,02 

 SN2-30%C 84,94 7,05 14,00 1,99 10,57 

 SN2-0% 0,00 7,25 14,74 2,03 10,87 

 SN2-30%T-2 104,18 7,46 15,33 2,05 11,19 

 SN2-50%T 172,98 7,86 15,88 2,02 11,79 

 SN2-70%T 242,13 7,92 15,83 2,00 11,88 

SN3 SN3-70%C-2 294,53 10,01 16,81 1,68 15,01 

 SN3-50%C 210,73 12,15 20,50 1,69 18,23 

 SN3-30%C 127,72 12,60 21,98 1,74 18,90 

 SN3-0%-2 0,00 13,16 23,45 1,78 19,74 

 SN3-30%T 132,15 13,93 24,73 1,78 20,89 

 SN3-50%T-2 219,92 14,08 24,93 1,77 21,12 

 SN3-70%T 307,15 13,24 23,73 1,79 19,86 

Onde: 

• * Modelos numéricos referentes à série inicial de definição dos protótipos ensaiados. 

Pela Tabela 6.8, constata-se que, para todos os modelos, predominou o ELS, assim como nos 

modelos numéricos calibrados com os resultados de Guerra (2017), apresentados no item 

anterior. Dessa forma, os valores de capacidade de carga (Nnum) também foram de 1,5 × N1%. 

Além disso, observa-se coerência nos resultados de capacidade de carga entre as três séries 

modeladas. Isto é, aqueles modelos com menor valor do parâmetro 2 possuíram maior 

capacidade de carga, da mesma forma que o observado para os modelos sem apoiado central 

no banzo.   

Ainda, ao analisar modelos de uma única série, também é possível constatar coerência quanto 

à aplicação de carregamentos no banzo dos modelos. Ou seja, tomando sempre o modelo sem 

carga como referência, aqueles com carregamento de compressão apresentaram redução na 

capacidade de carga, sem exceção. Já para alguns modelos submetidos à tração, ocorreu um 
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ganho de capacidade de carga em relação aos modelos sem carga no banzo. O mesmo foi 

constatado por Lima et al. (2018a) para ligações T com banzos em perfis retangulares e 

montantes quadrados, e por Nunes (2017) para ligações T com banzos em perfis retangulares e 

montantes circulares. Porém, o mesmo não ocorreu para os modelos da série SN1, nem para a 

série experimental SE1 — essa análise poderá ser observada na Tabela 6.9. A série SN1 possui 

seção transversal do banzo com espessura nominal de 2,00 mm, portanto, mais esbelta 

(pertencentes à classe 4) que das demais séries e com comportamento diferente em relação aos 

perfis compactos.   

A correlação gráfica numérico-experimental de capacidade de carga dos modelos presenciada 

nas Tabela 6.5 até Tabela 6.7 corrobora com os dados da Tabela 6.9, na qual está exposta a 

capacidade de carga das ligações, obtidas pelos ensaios experimentais (Nexp) e pela modelagem 

numérica (Nnum), bem como as comparações entre si e com a capacidade de carga obtidas pelas 

prescrições normativas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), respectivamente, NNBR e NISO. 

Os valores de capacidade de carga apresentados na Tabela 6.9 são referentes ao modo de falha 

dominante, plastificação da face superior do banzo, conforme observado nos ensaios 

experimentais e nos modelos numéricos. 

Ao analisar a última coluna da Tabela 6.9, de modo geral, percebe-se que os modelos numéricos 

apresentaram capacidade de carga semelhante à dos protótipos com uma média das relações 

Nexp / Nnum igual a 1,00, com variações de -18% até +13%, de -14% até +7% e de -18% até 

+18%, respectivamente, para as séries SN1, SN2 e SN3. A maioria dos pares de modelos 

numérico-experimentais apresentou uma tendência de comportamento semelhante, conforme 

verificado pelas curvas apresentadas nas Tabela 6.5 até Tabela 6.7 e, portanto, pouco dispersa, 

já que o coeficiente de variação (CoV) foi 0,09.
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Tabela 6.9: Valores de capacidade de carga, numéricas e experimentais, e de cálculo, dos modelos e protótipos com apoiado central no banzo (Continua). 

Numérico  Experimental  Comparações 

Modelo nnum 
Nnum  

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 
 Protótipo  nexp  

Nexp 

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 
 

1,NBR

numN

N  
1,ISO

numN

N
 

exp

1,NBR

N

N  
exp

1,ISO

N

N
 

exp

num

N

N
 

SN1-70%C -0,7 6,68 4,51 4,48  SE1-70%C -0,7 7,56 4,52 4,49  1,48 1,49 1,67 1,68 1,13 

SN1-50%C-2 -0,5 6,74 5,91 5,48  SE1-50%C-2 -0,5 6,49 5,90 5,48   1,14 1,23 1,10 1,18 0,96 

SN1-30%C -0,3 7,22 7,22 6,22  SE1-30%C -0,3 7,50 7,19 6,25   1,00 1,16 1,04 1,20 1,04 

SN1-0% 0,0 8,27 7,19 7,19  SE1-0% 0,0 8,75 7,19 7,19   1,15 1,15 1,22 1,22 1,06 

*SN1-0% (650 mm) 0,0 11,22 7,19 7,19  SE1-0% (650 mm) 0,0 11,13 7,19 7,19   1,56 1,56 1,55 1,55 0,99 

*SN1-0% (1000 mm) 0,0 12,39 7,20 7,20  SE1-0% (1000 mm) 0,0 10,17 7,19 7,19   1,72 1,72 1,41 1,41 0,82 

SN1-30%T 0,3 7,98 7,19 6,82  SE1-30%T 0,3 8,64 7,19 6,84   1,11 1,17 1,20 1,26 1,08 

SN1-50%T 0,5 8,11 7,18 6,44  SE1-50%T 0,5 7,49 7,19 6,45   1,13 1,26 1,04 1,16 0,92 

SN1-70%T 0,7 8,13 7,19 5,57  SE1-70%T 0,7 7,82 7,19 5,55   1,13 1,46 1,09 1,41 0,96 

SN2-70%C -0,7 8,82 6,44 6,35  SE2-70%C -0,7 8,49 6,46 6,36   1,37 1,39 1,31 1,33 0,96 

SN2-50%C -0,5 10,02 8,42 7,77  SE2-50%C -0,5 9,60 8,44 7,76   1,19 1,29 1,14 1,24 0,96 

SN2-30%C -0,3 10,57 10,26 8,88  SE2-30%C -0,3 11,23 10,29 8,86   1,03 1,19 1,09 1,27 1,06 

SN2-0% 0,0 10,87 10,25 10,16  SE2-0% 0,0 11,63 10,29 10,19   1,06 1,07 1,13 1,14 1,07 

SN2-30%T-2 0,3 11,19 10,27 9,73  SE2-30%T-2 0,3 10,86 10,29 9,73   1,09 1,15 1,06 1,12 0,97 

SN2-50%T 0,5 11,79 10,25 9,28  SE2-50%T 0,5 11,68 10,29 9,27   1,15 1,27 1,14 1,26 0,99 

SN2-70%T 0,7 11,88 10,33 8,43  SE2-70%T 0,7 10,27 10,29 8,40   1,15 1,41 1,00 1,22 0,86 

Onde: 

• * Modelos numéricos referentes à série inicial de definição dos protótipos ensaiados;  

• nnum e nexp são as razões de tensão no banzo dos modelos numéricos e experimentais, respectivamente; 

• Nnum e Nexp são as capacidades de carga numéricas e experimentais, respectivamente; 

• N1,NBR e N1,ISO são as capacidades de carga calculadas analiticamente pelas normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), respectivamente; 

• Média das razões: Indica a semelhança dos dados comparados; 

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das razões. Varia entre 0 e 1,0. Segundo Gomes (1990), quando CoV ≤ 0,10, 

pode ser considerado baixo; quando 0,10 < CoV ≤ 0,20, médio; quando 0,20 < CoV ≤ 0,30, alto; e quando CoV > 0,30, muito alto.   
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 Tabela 6.9: Valores de capacidade de carga, numéricas e experimentais, e de cálculo, dos modelos e protótipos com apoiado central no banzo (Conclusão). 

Numérico  Experimental  Comparações 

Modelo nnum 
Nnum  

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 
 Protótipo  nexp  

Nexp 

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 
 

1,NBR

numN

N  
1,ISO

numN

N
 

exp

1,NBR

N

N  
exp

1,ISO

N

N
 

exp

num

N

N
 

SN3-70%C-2 -0,7 15,01 10,35 10,21  SE3-70%C-2 -0,7 14,10 10,37 10,20   1,45 1,47 1,36 1,38 0,94 

SN3-50%C -0,5 18,23 13,50 12,49  SE3-50%C -0,5 18,80 13,54 12,46   1,35 1,46 1,39 1,51 1,03 

SN3-30%C -0,3 18,90 16,58 14,21  SE3-30%C -0,3 19,27 16,51 14,21   1,14 1,33 1,17 1,36 1,02 

SN3-0%-2 0,0 19,74 16,45 16,31  SE3-0%-2 0,0 19,92 16,51 16,34   1,20 1,21 1,21 1,22 1,01 

SN3-30%T 0,3 20,89 16,45 15,71  SE3-30%T 0,3 24,55 16,51 15,74   1,27 1,33 1,49 1,56 1,18 

SN3-50%T-2 0,5 21,12 16,50 15,19  SE3-50%T-2 0,5 23,33 16,51 15,18   1,28 1,39 1,41 1,54 1,10 

SN3-70%T 0,7 19,86 16,55 14,39  SE3-70%T 0,7 16,35 16,51 14,35   1,20 1,38 0,99 1,14 0,82 

Média            1,23 1,33 1,23 1,32 1,00 

CoV                  0,15 0,12 0,15 0,12 0,09 

Onde: 

• * Modelos numéricos referentes à série inicial de definição dos protótipos ensaiados;  

• nnum e nexp são as razões de tensão no banzo dos modelos numéricos e experimentais, respectivamente; 

• Nnum e Nexp são as capacidades de carga numéricas e experimentais, respectivamente; 

• N1,NBR e N1,ISO são as capacidades de carga calculadas analiticamente pelas normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), respectivamente; 

• Média das razões: Indica a semelhança dos dados comparados; 

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das razões. Varia entre 0 e 1,0. Segundo Gomes (1990), quando CoV ≤ 0,10, 

pode ser considerado baixo; quando 0,10 < CoV ≤ 0,20, médio; quando 0,20 < CoV ≤ 0,30, alto; e quando CoV > 0,30, muito alto.   
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Além disso, quando comparadas com as prescrições normativas, todas as séries numéricas 

apresentaram-se favoráveis à segurança, com os valores de capacidade de carga superiores, 

porém com menor dispersão (relativa ao valor do CoV) em relação a ISO 14346 (2013). Isto é, 

a média das relações Nnum / N1,NBR foi de 1,23 com um CoV de 0,15, enquanto que a média das 

relações Nnum / N1,ISO foi de 1,33 com um CoV de 0,12. Diante disso, assim como nos modelos 

sem apoiado central no banzo, os resultados de capacidade de carga segundo a ISO 14346 

(2013) são mais conservadores do que aqueles segundo a NBR 16239 (2013) para o tipo de 

ligação estudada e com essas condições geométricas, de contorno e de carregamentos axiais. 

Contudo, analisando somente os modelos sem carregamento no banzo, essas relações são 

praticamente iguais devido ao fato de não haver consideração de carga no banzo no cálculo da 

capacidade de carga da ligação. Isso implica dizer que a consideração dos carregamentos axiais 

no banzo nas equações de capacidade de carga da ligação, por meio dos fatores de redução kn e 

Qf , respectivamente, para cada a NBR 16239 (2013) e para a ISO 14346 (2013), é realizada de 

forma diferente e com inconsistências quando aplicadas aos perfis esbeltos pertencentes à classe 

4 — inconsistências estas que serão avaliadas e apresentadas no estudo paramétrico. 

Ao comparar os resultados da capacidade de carga experimentais com as teóricas, para ambas 

as normas estudadas, constata-se que os resultados experimentais apresentaram-se favoráveis à 

segurança como pode ser observado na 3ª e 4ª colunas de comparações na Tabela 6.9, assim 

como nos modelos sem apoiado central no banzo. Isso somente não ocorreu para o modelo SE3-

70%T, relativo à NBR 16239 (2013). De modo geral, para a ISO 14346 (2013), os resultados 

foram mais conservadores do que aqueles segundo a norma brasileira, já que a média das razões 

Nexp / N1,ISO e Nexp / N1,NBR foram, respectivamente, 1,32 e 1,23.  

Por fim, diferentemente dos modelos sem apoiado central no banzo (do intem anterior), para os 

casos que possuem esse apoio, observa-se que as razões de tensão no banzo dos modelos 

numéricos (nnum) e dos protótipos (nexp) apresentaram-se iguais, pelo fato de essas razões serem 

dadas apenas pela parcela de tensões da carga axial aplicada no banzo (N0), que foram iguais, 

já que esses modelos possuíram seus banzos apoiados no centro, e, com isso, a parcela de 

tensões gerada pelo momento fletor (M0) foi nula. Diante disso, as razões de tensão no banzo 

(n) desses modelos são os próprios carregamentos axiais aplicados no banzo (N0), com n ≤ 0 

para compressão e n ≥ 0 para tração.   
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6.3 Configuração deformada 

As configurações deformadas dos modelos numéricos e dos protótipos ensaiados de cada série 

foram comparadas após a aplicação do carregamento de compressão no montante e, 

consequentemente, o puncionamento da face superior do banzo. Para a apresentação dessa 

comparação, tanto nos modelos numéricos quanto nos protótipos, foram retiradas faixas da 

seção transversal na região da ligação para um mesmo nível de deslocamentos, como pode ser 

observado nas Figura 6.4 e Figura 6.5, respectivamente, para os modelos sem apoio central no 

banzo com  = 0,32 e  = 0,42.  

Já para os modelos com apoio central no banzo, têm-se na Figura 6.6 essas comparações das 

configurações deformadas foram realizadas apenas com alguns protótipos ensaiados a fim de 

exemplificar, já que os demais são análogos. 

Observa-se o amassamento da face superior do banzo, que corresponde ao modo de falha 

caracterizado pela plastificação dessa região, conforme apresentado no item 2.3. A modelagem 

em elementos finitos e as técnicas de análises adotadas, dada a similaridade entre os resultados 

numéricos e experimentais, podem ser, neste caso, consideradas adequadas para o uso em um 

estudo numérico-paramétrico de ligações soldadas do tipo T utilizando perfis tubulares com 

seção de paredes esbeltas. 
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(a) Modelo SN1-0,32.  (b) Modelo SE1-0,32-01. 

  

(c) Modelo SN2-0,32.  (d) Modelo SE2-0,32-01. 

  

(e) Modelo SN3-0,32.  (f) Modelo SE3-0,32-01. 

Figura 6.4: Configurações deformadas das séries numéricas e experimentais sem apoio central no 

banzo com  = 0,32. 
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(a) Modelo SN1-0,42.  (b) Modelo SE1-0,42-01. 

  

(c) Modelo SN2-0,42. (d) Modelo SE2-0,42-01. 

  

(e) Modelo SN3-0,42.  (f) Modelo SE3-0,42-01. 

Figura 6.5: Configurações deformadas das séries numéricas e experimentais sem apoio central no 

banzo com  = 0,42. 
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(a) Modelo SN1-70%C.  (b) Modelo SE1-70%C. 

  

(c) Modelo SN1-0%.  (d) Modelo SE1-0%. 

  

(e) Modelo SN1-70%T.  (f) Modelo SE1-70%T. 

Figura 6.6: Configurações deformadas das séries numéricas e experimentais 1 com apoio central no 

banzo, sem e com cargas de 70%.  

6.4 Deslocamentos e distribuição de tensões 

Neste item, são apresentados os deslocamentos verticais (Δvert), no eixo Y, que ocorreram nas 

faces do banzo dos modelos numéricos, inicialmente, para aqueles sem apoio central no banzo 

(Figura 6.7), avaliados por Guerra (2017), considerando  = 0,32 e  = 0,42, apenas para os 

carregamentos relativos ao deslocamento limite de 1% b0, já que todos os modelos estão sujeitos 

ao ELS, conforme apresentado na Tabela 6.2. Conforme apresentado na Figura 6.1, o valor de 

Δvert dos protótipos de Guerra (2017) foi o relativo, dado pelas diferenças dos deslocamentos 

nas faces superior () e inferior ().  
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(a) SN1-0,32 (b) SN2-0,32 (c) SN3-0,32 

   

(d) SN1-0,42 (e) SN2-0,42 (f) SN3-0,42 

 
Figura 6.7: Deslocamentos relativos verticais (Δvert) da face superior do banzo, em milímetros, para as 

séries de modelos sem apoio central no banzo. 

É possível observa-se esses deslocamentos em maior nível para os modelos com maior , 

indicando uma maior flexão do banzo, já que esses modelos não possuíram apoio central no 

banzo.  

Já nos ensaios experimentais deste trabalho, os deslocamentos verticais (Δvert) definidos 

diretamente pelo deslocamento da face superior do banzo são apoiados na região central, da 

ligação, como apresentado na Figura 3.9 para os protótipos ensaiados. Nesse caso, não há flexão 

do banzo e, consequentemente não há o deslocamento da face inferior, . Esses deslocamentos 

Δvert são apresentados na Figura 6.8 apenas para a série SN1 — já que é análoga as demais séries 

— para os carregamentos relativos ao ELS, deslocamento de 1% b0, conforme apresentados na 

Tabela 6.8.  
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(a)  SN1-70%C  (b) SN1-70%T 

   

(c) SN1-50%C (d) SN1-0% (e) SN1-50%T 

 

 

 

(f) SN1-30%C  (g) SN1-30%T 

 

Figura 6.8: Deslocamentos verticais (Δvert) da face superior do banzo, em milímetros, da série SN1 

para modelos com apoio central no banzo. 

Com relação à distribuição das tensões de von Mises na região da ligação, apresentada na Figura 

6.9 e na Figura 6.10, respectivamente, para os modelos sem e com apoio central no banzo, pode-

se observar que, na região da ligação, ocorre uma maior concentração de tensões, devido ao 

puncionamento do montante. Esses carregamentos são relativos aos deslocamentos próximos 

de 1% b0. 
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(a) SN1-0,32 (b) SN2-0,32 (c) SN3-0,32 

   

(d) SN1-0,42 (e) SN2-0,42 (f) SN3-0,42 

 

Figura 6.9: Tensões de von Mises, em MPa, nos elementos da ligação para as séries de modelos sem 

apoio central no banzo. 
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(a)  SN1-70%C  (b) SN1-70%T 

   

(c) SN1-50%C (d) SN1-0% (e) SN1-50%T 

 

 

 

(f) SN1-30%C  (g) SN1-30%T 

 

Figura 6.10: Tensões de von Mises, em MPa, nos elementos da ligação para as séries de modelos com 

apoio central no banzo. 

6.5 Influência do comprimento do banzo na capacidade de carga da ligação 

As condições de apoio de um modelo de ligação, dependendo do comprimento do banzo, podem 

influenciar a sua capacidade de carga, conforme estudos apresentados por Choo et al. (2003) 

para perfis tubulares circulares. Além disso, um outro estudo, de otimização de comprimentos 

do banzo, realizado por Vegte e Makino (2006), foi desenvolvido a fim de definir um 

comprimento ideal, analisando a capacidade de carga da ligação e a distribuição de tensões na 

região da ligação. Conforme mencionado no item 3.4.1 para os protótipos, e no item 5.6 para 

os modelos numéricos, as ligações analisadas neste trabalho não têm influência de momento 
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fletor, pois o banzo foi apoiado na região central da ligação. Caso isso não ocorresse, já que 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, e, com 

isso, distintas capacidades de carga — modelos sem apoio central no banzo apresentados na 

Figura 6.11 —, conforme cálculo obtido pelo fator de razão de tensões no banzo (n) nas 

equações de capacidade de carga da ligação apresentadas no item 2.4. Dessa forma, seria 

inviável uma comparação direta entre os modelos.   

Para avaliar a influência do comprimento do banzo na capacidade de carga e distribuição de 

tensões da ligação, foi realizado um estudo numérico e experimental utilizando os resultados 

de Guerra (2017) e dos modelos da série SN1, apresentados anteriormente. Na Figura 6.11, 

têm-se os resultados para modelos com e sem apoio central no banzo, ambos sem carregamento 

no banzo. A fim de evitar influência da resistência do aço e da espessura do banzo na capacidade 

de carga (Nnum), esta foi dividida pelo fator 
2

0 0yf t , resultando, então em uma capacidade de 

carga normalizada (
2

0 0num yN f t ).  

  

(a) Série numérica SN1. (b) Série numérica SN2. 

 
(c) Série numérica SN3. 

Figura 6.11: Influência do comprimento do banzo na capacidade de carga normalizada de modelos de 

ligações T com e sem apoio central no banzo. 
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Observar-se na Figura 6.11 que, para valores de  (2l0/b0) maiores que 8,33 (l0 = 500 mm), 

houve uma estabilização nos valores de capacidade de carga normalizada para os modelos com 

apoio central no banzo. Logo, isso corroborou para a adoção do comprimento de 600 mm 

( = 10) para o banzo, assim como os dos protótipos ensaiados, os quais foram utilizados para 

a validação numérica.  

Ainda, para exemplificar a não influência do aumento do comprimento do banzo ( ≥ 8,33) na 

distribuição das tensões na região da ligação, onde ocorre a plastificação, na Figura 6.12 têm-

se as distribuições de tensões de von Mises para os modelos da série SN1, com apoio central 

no banzo para quatro comprimentos deste elemento, inclusive o adotado para os estudos deste 

trabalho, de 600 mm. Observa-se nenhuma alteração na distribuição das tensões ao aumentar o 

comprimento do banzo para  ≥ 8,33. 

l0 = 250 mm 

(α = 4,17) 

l0 = 500 mm 

(α = 8,33) 

l0 = 600 mm 

(α = 10,00) 

l0 = 1000 mm  

(α = 16,67) 

  
 

 

 

Figura 6.12: Distribuição de tensões de von Mises para quatro comprimentos de banzo (l0) para 

modelos da série SN1 com banzo apoiado. 
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CAPÍTULO 7 

 

7 ANÁLISE PARAMÉTRICA  

Um estudo paramétrico de ligações T, por meio de uma modelagem numérica previamente 

validada com resultados experimentais, possui como objetivos as extrapolações não apenas de 

seus carregamentos axiais, mas também das condições de validade que estão relacionadas com 

os limites dos parâmetros geométricos estabelecidos pelas prescrições normativas — ambos 

abordados em partes no estudo experimental. 

Destarte, neste capítulo é apresentado esse estudo com os modelos desenvolvidos na análise 

numérica, utilizando a metodologia apresentada no capítulo 5. A análise dos resultados obtidos 

também será baseada nas recomendações das normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). 

Este estudo servirá para avaliar a plastificação da face superior do banzo de ligações T, 

sobretudo para banzos submetidos a carregamentos axiais e com seções transversais com 

elevados índices de esbeltezes. 

7.1 Propriedades mecânicas e condições de validade 

Para a avaliação da capacidade de carga e do comportamento global das ligações deste trabalho, 

foram gerados 847 modelos — todos esses modelos estão detalhados na Tabela B.1 de 

resultados —, considerando os carregamentos axiais de tração e de compressão aplicados no 

banzo. Desses, 77 foram avaliados sem carga axial no banzo e apenas no montante, enquanto 

que em 385 houve carga de compressão no banzo e nos 385 restantes houve carga de tração. 

Além disso, foram realizadas variações dos parâmetros geométricos β e 2γ, mantendo o modo 

de falha plastificação da face superior do banzo.  

Para facilitar as análises dos resultados, os modelos foram distribuídos em 7 séries (Tabela 7.1) 

definidas em função da espessura t0 do banzo — associado ao parâmetro 2γ —, com variação 

de 1,5 mm a 4,5 mm com incrementos de 0,5 mm, totalizando 7 variações. Para cada série, foi 

variado o diâmetro do montante d1 — associado ao parâmetro β —, abrangendo valores entre 

30 mm e 92 mm, com incrementos de 6,0 mm, exceto do primeiro para o segundo valor, os 

quais possuíram uma diferença de 8,0 mm, totalizando 11 variações. Ainda, para cada 

combinação de t0 e d1 houve a variação do nível de carga axial aplicada no banzo (N0), com 

incrementos de 20%, tanto para compressão como para tração. Ressalta-se que a carga axial 
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aplicada no banzo é um porcentual da sua área vezes a sua resistência ao escoamento do aço 

(%Afy0), análogo ao utilizado nos estudos experimental e numérico. O carregamento mais 

elevado foi 90% devido a problemas de convergência no software utilizado para a modelagem 

e, com isso, adotou-se como último nível a carga de 90%.   

Para todos os modelos com carregamentos de tração, bem como para aqueles com 

carregamentos de compressão pertencentes às classes 1, 2 e 3, foi utilizada a área bruta (A0) da 

seção transversal do banzo no cálculo de N0, enquanto que, para os modelos de compressão da 

classe 4, em função da elevada esbeltez e da flambagem local, foi considerada a área efetiva 

(Aeff), substituindo-se A0 por Aeff. A relação geométrica, bem como os carregamentos axiais 

aplicados no banzo das séries de modelos do estudo paramétrico podem ser observados na 

Tabela 7.1.  

Tabela 7.1: Séries de modelos do estudo paramétrico. 

Série  t0 [mm] 2   Classe 

 

d1 [mm]    N0 (%Afy0) 

1  1,5 80,0  4 30 0,25  -90 

2  2,0 60,0  4 38 0,32  -80 

3  2,5 48,0  4 44 0,37  -60 

4  3,0 40,0  3 50 0,42  -40 

5  3,5 34,3  2 56 0,47  -20 

6  4,0 30,0  1 62 0,52  0 

7  4,5 26,7  1 68 0,57  20 

      74 0,62  40 

      80 0,67  60 

      86 0,72  80 

      92 0,77  90 
Onde: 

• Para modelos com carregamento de tração (sinal positivo):  

N0 = A0 fy0 

• Para modelos com carregamento de compressão (sinal negativo): 

Classes 1, 2 e 3: N0 = A0 fy0 

Classe 4: N0 = Aeff fy0 

As dimensões geométricas dos elementos dos modelos paramétricos foram mantidas as mesmas 

dos protótipos ensaiados, exceto a espessura do montante e da perna do filete de solda, 

conforme apresentadas na Tabela 7.2. Nesta tabela ainda é possível observar os valores 

nominais das propriedades mecânicas utilizadas na modelagem nos elementos dos modelos.  
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Tabela 7.2: Propriedades mecânicas dos elementos dos modelos paramétricos. 

Elemento 
t 

[mm] 

l 

[mm] 

d1 

[mm] 

b0 

[mm] 

h0 

[mm] 
fy 

[MPa] 

fu 

[MPa] 

E 

[GPa] 

Et 

[GPa] 
 

Montante 3,0 500 ** - - 250,0 - 200,0 - 0,3 

Banzo * 600 - 120 80 *** - 200,0 E/100 0,3 

Solda 3,0 - - - - - 485,0 200,0 - 0,3 

Onde: 

• * As espessuras do banzo foram apresentadas na Tabela 7.1; 

• ** Os diâmetros do montante foram apresentadas na Tabela 7.1; 

• *** Resistência ao escoamento das faces (partes planas) do banzo:  fy0 = 300 MPa; e dos cantos 

(partes curvas):  fy0 = 522 MPa. 

• fy é o valor médio das resistências ao escoamento do aço; 

• fu é o valor médio das resistências última do aço; 

• E é o módulo de elasticidade do aço; 

• Et é o módulo de elasticidade tangente do aço; 

•   é o coeficiente de Poisson. 

Vale destacar que, com o intuito de manter consonância com as análises anteriormente 

realizadas neste trabalho, as condições de apoio adotadas dos modelos paramétricos foram as 

mesmas dos protótipos, assim como dos numéricos de validação — os detalhes dessas 

condições de apoio podem ser observados na Figura 5.14 do estudo numérico. 

As recomendações normativas quanto às condições de validade para os parâmetros geométricos 

β e 2γ foram apresentadas anteriormente e estão transcritas na Tabela 7.3. Na Figura 7.1, têm-

se a representação das variações geométricas dos modelos analisados, que atendem (marcadores 

preenchidos) ou não (marcadores vazios) a esses limites normativos, bem como a classificação 

de cada série.  

Tabela 7.3: Condições de validade geométrica, segundo os parâmetros β e 2γ, para os modelos 

paramétricos. 

Parâmetro NBR 16239 (2013) ISO 14346 (2013) 
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Assim, contata-se que todos aqueles modelos pertencentes às séries 1, 2, 3 e 4, bem como alguns 

modelos das séries 5, 6 e 7, de acordo com o valor do parâmetro β, não atendem aos limites de 

validade das prescrições normativas.   
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(a) Segundo a NBR 16239 (2013). 

 
(b) Segundo a ISO 14346 (2013). 

Figura 7.1: Modelos paramétricos e condições de validade normativas. 
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7.2 Análise dos resultados 

Na Tabela 7.4, têm-se os resultados obtidos representados nos gráficos Carga no montante 

versus Deslocamentos verticais na face superior do banzo (Δvert), considerando a variação da 

carga axial aplicada no banzo (N0), sendo o modelo sem carga com N0 = 0%. A título de 

exemplo, na Tabela 7.4 são representadas os resultados para os modelos com menores e maiores 

valores do parâmetro β de cada série para todas as variações de N0, tanto de compressão quanto 

de tração.  

De modo geral, observa-se nos gráficos da Tabela 7.4 o ganho de rigidez e de capacidade de 

carga dos modelos quando há tração no banzo, até determinado nível, se comparados com o 

modelo sem carregamento axial. Esse aumento na capacidade de carga dos modelos, causa, por 

consequência, um aumento da sua capacidade de carga, que, por sua vez, podem ser melhores 

visualizadas nos gráficos das Tabela 7.11 e Tabela 7.12, apresentadas mais a frente deste 

capítulo, e avaliadas numericamente na Tabela B.1 de resultados. 

No caso de compressão no banzo, há uma redução de capacidade de carga nos modelos, à 

medida que os níveis desse carregamento axial aumentam. Além disso, exceto para aqueles 

modelos que há um pico de carga definido, pode-se observar o aumento da capacidade de carga, 

caracterizando o efeito membrana no comportamento das ligações analisadas. 
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Tabela 7.4: Curvas carga no montante versus deslocamentos verticais (Δvert) dos modelos 

paramétricos de acordo com os parâmetros 2γ e β (Continua). 

 Modelos com compressão Modelos com tração 
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Tabela 7.4: Curvas carga no montante versus deslocamentos verticais (Δvert) dos modelos 

paramétricos de acordo com os parâmetros 2γ e β (Continua). 
 Modelos com compressão Modelos com tração 

S
ér

ie
 3

 (
2

γ 
=

 4
8

,0
) 

  

  

S
ér

ie
 4

 (
2

γ 
=

 4
0
,0

) 

  

  



155 

 

Tabela 7.4: Curvas carga no montante versus deslocamentos verticais (Δvert) dos modelos 

paramétricos de acordo com os parâmetros 2γ e β (Continua). 
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Tabela 7.4: Curvas carga no montante versus deslocamentos verticais (Δvert) dos modelos 

paramétricos de acordo com os parâmetros 2γ e β (Conclusão). 
 Modelos com compressão Modelos com tração 

S
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ie
 7

 (
2

γ 
=

 2
6
,7

) 

  

  

Independente do sentido do carregamento axial no banzo, é possível observar, entre gráficos de 

séries diferentes, um aumento de capacidade de carga da ligação quando há um aumento do 

valor de 2γ — considerando um mesmo deslocamento, um mesmo valor de β e um mesmo nível 

de carga no banzo —, ou seja, os perfis com parede menos esbelta.  

Analisando os resultados de uma mesma série, observa-se que a capacidade de carga aumenta 

com o aumento do valor de β para um mesmo deslocamento. Isto é, para diâmetros de montantes 

maiores, há uma maior contribuição das faces laterais do perfil, diminuindo o efeito da punção 

(diminuindo Δvert) na face superior e, com isso, um ganho na capacidade de carga da ligação. 

Observar-se no comportamento das curvas entre séries diferentes que para os modelos com 

maior espessura do banzo, considerando um mesmo valor de β, há uma tendência maior de 

dispersão entre as curvas. Isso ocorre pela influência do raio de dobramento do banzo, que 

aumenta com a espessura, e diminui o trecho plano da face superior do banzo, reduzindo os 

efeitos do puncionamento e, consequentemente, os valores de Δvert. 
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Ainda analisando as curvas apresentadas na Tabela 7.4, é possível constatar que, em alguns 

modelos com carregamentos de compressão no banzo — geralmente para altos níveis de cargas, 

acima de 80%  —, juntamente com elevados valores de β, há um pico de carga, sendo este o 

ponto do deslocamento limite — os modelos que apresentaram esse pico de carga podem ser 

visualizados com mais detalhe na Tabela B.1 de resultados. Em contrapartida, nos modelos com 

carregamento de tração no banzo não houve pico definido. Nesse caso, o deslocamento limite 

é determinado de acordo com a relação entre a carga relativa ao deslocamento de 3% b0 (N3%) 

e de 1% b0 (N1%). 

Observa-se na Tabela 7.5, para cada série de modelos analisada, gráficos que representam os 

valores da relação N3% / N1% em função de β. Nesses gráficos, cada marcador representada uma 

carga N0. Assim, tendo-se em vista séries diferentes e modelos com um mesmo valor de β, os 

modelos com seção transversal mais esbelta do banzo — por serem mais susceptíveis a 

flambagem local — apresentam relações N3% / N1% mais altas, quando comparadas com 

modelos com maior espessura no banzo. Assim, prevalece o critério de ELS para os modelos 

com seções esbeltas quando as relações N3% / N1% são maiores do que 1,5.  

Por outro lado, tomando-se modelos dentro de uma mesma série, quando há um aumento da 

largura do montante — aumento do parâmetro β —, há uma tendência de diminuição da relação 

N3% / N1%. Isso ocorre em função da contribuição da face lateral do banzo na resistência ao 

carregamento do montante e diminuindo o efeito da punção na face superior do banzo, 

resultando o domínio do critério de ELU, quando essa relação é menor do que 1,5.      
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Tabela 7.5: Relação entre as cargas relativas aos deslocamentos de 3% b0 e 1% b0 dos modelos em 

função do parâmetro  (Continua). 
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Tabela 7.5: Relação entre as cargas relativas aos deslocamentos de 3% b0 e 1% b0 dos modelos em 

função do parâmetro  (Continua). 
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Tabela 7.5: Relação entre as cargas relativas aos deslocamentos de 3% b0 e 1% b0 dos modelos em 

função do parâmetro  (Conclusão). 
 Compressão  Tração 

S
ér

ie
 7

 (
2

γ 
=

 2
6
,7

) 

  

Os modelos que apresentaram pico de carga definido foram circundados nos gráficos 

apresentados na Tabela 7.5, segundo os valores das cargas axiais N0 e do parâmetro β. É possível 

observar que esses modelos, além do fato de possuírem elevados níveis de cargas de 

compressão no banzo e elevados valores de β, tendem a ser perfis menos esbeltos — valores de 

2γ menores ou iguais a 48,0. Isso quer dizer que o pico de carga é oriundo de uma rápida perda 

de capacidade de carga da ligação. Esses resultados podem ser melhores visualizados e 

avaliados numericamente na Tabela B.1 de resultados.  

Conforme ressaltado no início deste capítulo, em todos modelos ocorreu a plastificação da face 

superior do banzo. Na Figura 7.2, tem-se a comparação dos deslocamentos das faces do banzo, 

lateral (Δlat) e superior (Δvert), relativos ao critério de deslocamento limite e é possível observar 

que houve maior deslocamento na face superior do banzo, confirmando o domínio do modo 

plastificação da face superior do banzo em todos os modelos, sem exceção. Vale destacar que 

a NBR 16239 (2013) denomina a plastificação da face superior do banzo como Modo A e a 

plastificação da face lateral do banzo como Modo B. 
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Figura 7.2: Comparação entre os deslocamentos laterais (Δlat) e superiores (Δvert) de todos os 

modelos. 

Na Tabela 7.6 e na Tabela 7.7, têm-se a representação gráfica da capacidade de carga dos 

modelos numéricos (Nnum) versus o parâmetro geométrico β, para os modelos de todas as séries 

com os carregamentos de compressão e tração. Nos gráficos, têm-se também os limites 

normativos inferiores do parâmetro β, dados pelas linhas tracejadas verticais. Nas mesmas 

tabelas suprecitadas, têm-se as curvas normalizadas em função da resistência ao escoamento do 

aço do banzo (fy0) e do quadrado da sua espessura ( 2
0t ). 

Tabela 7.6: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

compressão no banzo (Continua). 
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Tabela 7.6: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

compressão no banzo (Continua). 
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Tabela 7.6: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

compressão no banzo (Conclusão). 
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Tabela 7.7: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

tração no banzo (Continua). 
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Tabela 7.7: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

tração no banzo (Continua). 
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Tabela 7.7: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro β para modelos com 

tração no banzo (Conclusão). 
 Capacidade de carga Capacidade de carga normalizada 
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De modo geral, nos gráficos das Tabela 7.6 e Tabela 7.7, é possível observar que houve ganho 

de capacidade de carga com o aumento do valor de β. Conforme mencionado anteriormente, no 

caso dos maiores valores de β, há maior contribuição das faces laterais do perfil do banzo, 

gerando diminuição do efeito do puncionamento pelo montante na face superior. Esse efeito 

pode ser exemplificado nas imagens da Tabela 7.8, por meio das distribuições de tensões de 

von Mises, relativas aos deslocamentos limites de 1% b0 e de 3% b0, dos modelos mais esbeltos 

(2γ = 80,0) e menos esbeltos (2γ = 26,7), ambos sem carga no banzo e com valores de 0,25 e 

0,77 para β. Observa-se que, para os modelos com banzos mais esbeltos e com diâmetro do 

montante maior, as faces laterais estão mais solicitadas já em 1%b0, chegando a atingir a 

resistência ao escoamento do material do banzo nas partes planas (fy0 = 300 MPa) e nas curvas 

(fy0 = 522 MPa) da região da ligação.   
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Tabela 7.8: Distribuição de tensões de von Mises nas faces do banzo de modelos com 2γ igual a 27,6 

e 80,0 e com  igual a 0,25 e 0,77. 
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Quanto aos gráficos das Tabela 7.6 e Tabela 7.7, observa-se que há um perda de capacidade de 

carga com o aumento do valor de 2γ, ou seja, com a diminuição da espessura da parede do banzo 

(aumento da esbeltez). O mesmo pode ser observado nas imagens da Tabela 7.8 para os modelos 

mais esbeltos, valor de 2γ maior, que possuem elevados níveis de tensão na face superior do 

banzo, até mesmo nas faces laterais, quando comparados com os modelos com 2γ menor.  

Analogamente, torna-se evidente a influência da esbeltez na capacidade de carga dos modelos 

nas curvas dos gráficos apresentados na Tabela 7.9 e na Tabela 7.10, respectivamente, para 

modelos de compressão e de tração no banzo, considerando o parâmetro geométrico 2γ no eixo 

das abscissas. Nesses gráficos, contudo, para exemplificar, as curvas foram apresentadas para 

os modelos de cada série apenas com os valores de 0,25, 0,37, 0,47, 0,57, 0,67 e 0,77 para o 

parâmetro β, além de todas as variações de N0.  

Tabela 7.9: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

compressão no banzo (Continua). 
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Tabela 7.9: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

compressão no banzo (Continua). 
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Tabela 7.9: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

compressão no banzo (Conclusão). 

 Capacidade de carga Capacidade de carga normalizada 
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Tabela 7.10: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

tração no banzo (Continua). 
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Tabela 7.10: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

tração no banzo (Continua). 
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Tabela 7.10: Capacidade de carga, e sua normalização, em função do parâmetro 2γ para modelos com 

tração no banzo (Conclusão). 

 Capacidade de carga Capacidade de carga normalizada 
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Analisando, de modo geral, as curvas da coluna de capacidade de carga dos gráficos 

apresentados nas Tabela 7.9 e Tabela 7.10, observa-se que, de fato, à medida que 2γ aumenta, 

ocorreu uma diminuição da capacidade de carga dos modelos de ligações (Nnum), independente 

do tipo de carregamento axial aplicado no banzo.  

Já na coluna de capacidade de carga normalizada das Tabela 7.10, para todos os níveis de carga 

de tração, exceto para modelos com β igual a 0,67 e 0,77, é possível verificar que houve uma 

tendência de estabilização nos valores de capacidade de carga normalizados entre os valores de 

40,0 a 60,0 do eixo 2γ. Isso também aconteceu nos modelos com compressão (Tabela 7.9), 

porém apenas para cargas até o nível de 60%. Isto é, para esses modelos, à medida que há um 

aumento da esbeltez do banzo, é possível que Nnum seja dependente apenas do carregamento 

axial N0.  

Em relação às curvas de capacidade de carga normalizada dos modelos com compressão no 

banzo (Tabela 7.9) com níveis de 80% e 90%, é possível observar uma queda acentuada de 

rigidez nos modelos com 2γ ≤ 40,0 (Classes 1, 2 e 3, conforme Figura 7.1), devido ao banzo se 

encontrar já sob efeito de valores elevados dos níves de tensões. Destaca-se que esses modelos 

são aqueles em que o ELU foi dominante, dentre os quais alguns com tendência de apresentar 

um pico de carga e outros que apresentaram esse pico definido, conforme apresentados nos 

gráficos da Tabela 7.5.   

Por outro lado, para modelos com tração, houve um aumento de rigidez para aqueles com 

2γ > 40,0 (Classe 4, conforme Figura 7.1). Esse aumento pode estar associado ao efeito do 

comportamento pós-crítico da ligação, ou seja, o aumento da capacidade de carga pode ocorrer 
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em função de algum modo local. Assim, é provável que, para cargas axiais menores (20% a 

60%), o efeito do puncionamento do montante esteja dominando o comportamento da ligação, 

enquanto que, para cargas maiores (80% e 90%), o efeito do carregamento do banzo esteja 

dominando. 

Diante dos resultados apresentados, é perceptível que tanto os parâmetros geométricos 2γ e β 

quanto o carregamento axial no banzo influenciam a capacidade de carga dos modelos de 

ligações T. Vale destacar que quanto maior a carga no banzo, tem-se a plastificação na região 

da ligação mais acentuada em relação a situação sem carga axial. Além disso, assim como 

constatado por Vegte e Makino (2006), Pereira (2018) e Neto (2020) em seus estudos, a 

plastificação da face superior do banzo, também torna-se mais acentuada no comportamento da 

ligação para montantes com diâmetros pequenos, associados a banzos de paredes mais esbeltas, 

como observado nas imagens dos modelos com valores de β diferentes apresentadas na Tabela 

7.8. 

Na Figura 7.3, têm-se a representação de superfícies tridimensionais da variação da capacidade 

de carga dos modelos numéricos (Nnum) em função dos parâmetros 2γ e β, além do carregamento 

axial de tração e de compressão no banzo (N0). Cada superfície representa um grupo de modelos 

com mesmo N0. Para os modelos com carregamento de compressão (Figura 7.3 (a)), no sentido 

ascendente do eixo da ordenada, as superfícies variam em uma ordem crescente de 

carregamento N0, portanto, de -90% a 0%.  

Por outro lado, para os modelos de tração (Figura 7.3 (b)), as superfícies não variam em uma 

ordem crescente de 0% a 90%, visto que algumas delas se sobrepõem. Isso ocorre devido ao 

ganho de capacidade de carga da ligação, dependendo da carga de tração no banzo, e, com isso, 

havendo capacidades de carga semelhante entre modelos com valores diferentes dos parâmetros 

2γ e β  — essa sobreposição dos comportamento das ligações para níveis de carga diferentes 

pode ser melhor observada nas curvas dos gráficos da Tabela 7.4 para cada série e avaliados 

numericamente na Tabela B.1 de resultados.    

Nesses gráficos tridimensionais da Figura 7.3, tanto para carga axial de compressão como de 

tração, observa-se o expressivo ganho de capacidade de carga para os modelos com menores 

valores de 2γ, isto é, banzos menos esbeltos, e menos expressivo com o aumento de β. De modo 

geral, ao analisar essas superfícies, destaca-se a maior sensibilidade quando o banzo está sob 

compressão, pois suas superfícies são mais afastadas entre si.  
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(a) Modelos com compressão no banzo. 

  
(b) Modelos com tração no banzo. 

Figura 7.3: Superfícies de capacidade de carga numéricas Nnum em função de 2γ, β e N0. 
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7.3 Fatores de redução da capacidade de carga 

Neste item, é avaliada a influência do carregamento axial do banzo na capacidade de carga das 

ligações. A análise utiliza os resultados do estudo paramétrico apresentados anteriormente, 

considerando o fator de redução da capacidade de carga numérica (Qf,num). Esse fator é 

representado pela razão entre a capacidade de carga de um modelo numérico (Nnum) 

considerando determinado nível de carregamento aplicado no banzo (N0 ≠ 0) e a capacidade de 

carga desse mesmo modelo sem esse carregamento (Nn=0, ou seja, N0 = 0).    

Na Tabela 7.11, são representados os gráficos com as curvas de Qf,num em função da razão de 

tensão no banzo (n) para os modelos com valores de 2γ iguais a 80,0 e 26,7, ambos para todos 

os valores de  estudados. Conforme apresentadas na Tabela 2.3, as equações de n das normas 

NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013) são iguais e são dadas apenas pela parcela de tensões 

da carga axial aplicada no banzo (N0), com n ≤ 0 para compressão e n ≥ 0 para tração, devido a 

parcela da flexão (M0) ser nula para o caso dos modelos deste estudo paramétrico. 

Tabela 7.11: Fatores de redução Qf,num em função de n para modelos com 2γ igual a 80 e 27 

(Continua). 
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Tabela 7.11: Fatores de redução Qf,num em função de n para modelos com 2γ igual a 80 e 27 

(Conclusão). 

 
Onde: 

,
0

num
f num

n

N
Q

N =

=  

 

• Nnum é capacidade de carga numérica com carga no banzo (N0 ≠ 0); 

• Nn=0 é capacidade de carga numérica sem carga no banzo (N0 = 0). 

Observa-se nos gráficos da Tabela 7.11, de modo geral, que houve comportamentos distintos 

entre os valores extremos avaliados do parâmetro 2γ. Para os modelos menos esbeltos 

(2γ = 26,7), houve pouca dispersão entre as curvas de fator de redução da capacidade de carga 

(Qf,num). Por outro lado, para os modelos mais esbeltos (2γ = 80,0), houve maior dispersão entre 

as curvas. 

Para os modelos com carga de tração (n ≥ 0), houve uma tendência de ganho de capacidade de 

carga (Qf,num > 1,0) à medida que os valores de n aumentaram positivamente, até certo nível 

dependendo dos valores de 2γ e β, tanto para os modelos mais esbeltos (2γ = 80,0) quanto para 

os menos esbeltos (2γ = 26,7). Contudo, para a maioria dos modelos com 2γ = 80,0, houve 

maiores níveis de Qf,num acima da unidade, ou seja, um maior ganho de capacidade de carga 

para as ligações. Destaca-se que, para níveis mais altos de n e para os dois valores de 2γ, 

dependendo do valor de β, as curvas de Qf,num começam a diminuir, atingindo até mesmo 

Qf,num < 1,0. Ressalta-se que esse ganho de resistência da ligação corrobora com o que já foi 

constatado nos gráficos da Tabela 7.4 com carga de tração no banzo. 
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Por outro lado, se avaliado apenas o trecho com compressão no banzo (n ≤ 0), é possível 

observar que as curvas se apresentaram menos lineares para modelos com 2γ = 26,7, enquanto 

que, para modelos com 2γ = 80,0, as curvas tiveram um comportamento mais linear. Destaca-

se que, para ambos os casos, todas as curvas apresentaram tendência de perda de capacidade de 

carga (Qf,num < 1,0) à medida que os valores de n aumentaram negativamente. 

Ainda para os modelos com n ≤ 0, aqueles com 2γ = 26,7 e valores maiores de β, houve uma 

menor perda de capacidade de carga e, consequentemente, uma menor queda nos valores de 

Qf,num se comparados com modelos com β menores. Em contrapartida, para modelos com 

2γ = 80,0, ocorre o inverso, ou seja, para modelos com valores maiores de β, houve uma maior 

queda nos valores de Qf,num, já que a contribuição da face lateral foi maior e, com isso, atingindo 

a plastificação da seção mais rapidamente.     

Na  Tabela 7.12, são representados os gráficos com as curvas de Qf,num em função da razão de 

tensão no banzo (n) para os modelos com valores de  iguais a 0,25 e 0,77 para todos os valores 

de 2γ avaliados. 

Tabela 7.12: Fatores de redução Qf,num em função de n para modelos com mesmo   igual a 0,25 e 

0,77 (Continua).  
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Tabela 7.12: Fatores de redução Qf,num em função de n para modelos com mesmo   igual a 0,25 e 

0,77 (Conclusão).  

 
Onde: 
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0

num
f num

n

N
Q
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=  

 

• Nnum é capacidade de carga numérica com carga no banzo (N0 ≠ 0); 

• Nn=0 é capacidade de carga numérica sem carga no banzo (N0 = 0). 

Na Tabela 7.12, ao avaliar a influência das variações de N0 na capacidade de carga dos modelos, 

por meio dos fatores de redução Qf,num, é possível observar que, de modo geral, para os modelos 

com β = 0,25, houve maior dispersão entre as curvas de Qf,num se comparados com os modelos 

com β = 0,77, sobretudo para aqueles com n ≥ 0. 

Destaca-se que, de modo geral, também houve tendência de aumento de Qf,num (Qf,num > 1,0) 

para modelos com n ≥ 0, com uma tendência de queda também para altos valores de n, até certo 

nível, dependendo dos valores de 2γ e β. Neste caso, houve um ganho de capacidade de carga, 

em maior grau, à medida que ocorreu um aumento do parâmetro 2γ, sobreturo para os modelos 

com β = 0,25. Já para o caso de compressão no banzo (n ≤ 0), ocorreu o inverso, ou seja, houve 

sempre uma tendência de perda de capacidade carga, consequentemente, uma queda nos valores 

de Qf,num (Qf,num < 1,0).    
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CAPÍTULO 8 

 

8 PROPOSIÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, é apresentada uma proposição para a avaliação da capacidade de carga de 

ligações T, considerando os resultados obtidos no estudo paramétrico realizado a partir dos 

modelos numéricos validados com os ensaios experimentais. Foram realizadas regressões 

numéricas por meio de funções polinomiais para os fatores de redução numéricos (Qf,num), 

apresentadas anteriormente na Tabela 7.11, sendo nomeadas de Qf,reg.  

Na Figura 8.1 (a) e na Figura 8.1 (b), a título de exemplo, têm-se as regressões polinomiais, 

respectivamente, para modelos com 2γ = 80,0, com a função de tensão no banzo de compressão 

(n ≤ 0) e para modelos com 2γ = 27,6, com tração no banzo (n ≥ 0), ambas com variação de β.  
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(a) Para modelos com 2γ = 80,0 e n ≤ 0. 

 
(b) Para modelos com 2γ = 26,7 e n ≥ 0. 

Figura 8.1: Curvas de regressão dos fatores de redução Qf,reg em função de n e de β. 
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Considerando como base a equação do fator de redução da capacidade de carga (Qf) da norma 

ISO 14346 (2013), transcrita na Tabela 8.1 (Eq. (8.1)), com o expoente A = 1,0, têm-se a 

proposição da Eq. (8.2) de regressão numérica (Qf,reg), sendo o expoente C1,reg em função de β 

e γ. 

Tabela 8.1: Funções dos fatores de redução e condições de validade. 

Qf  = f(n) = (1 - |n|A)C1 (8.1)             

C1 = B + Cβ + Dγ 

f(n) = 0 ↔ n = -1,0 ou n = 1,0 

f(n) = 1,0 ↔ n = 0  

Qf,reg  = f(n) = (1 - |n|A)C1,reg (8.2)       

 

C1,reg = B + Cβ + Dγ 

Os dados estatísticos referentes às curva de regressão de Qf,reg podem ser observados na Tabela 

8.2 e na Tabela 8.3, respectivamente, para os modelos com n ≤ 0 e com n ≥ 0, onde cada 

resultado com um valor de 2γ e β representa todas as variações de carregamentos no banzo (N0). 

Observa-se que essas regressões apresentaram um coeficiente de determinação ajustado (R2
Aju) 

acima de 99,1%, para os modelos com n ≤ 0, e acima de 99,3%, para os modelos com n ≥ 0, o 

que indica a boa correlação entre os fatores de redução numéricos (Qf,num) e as curvas de 

regressão Qf,reg.  

Quanto à média das razões Qf,reg / Qf,num (μ), essas regressões apresentaram valores máximos de 

1,01 e mínimos de 0,99 para os modelos com n ≤ 0 e valores máximos de 1,02 e mínimos de 

0,93 para os modelos com n ≥ 0, demontrando homogeneidade entre os resultados. E, para os 

coeficientes de variação de μ (CoV), os maiores valores foram de 0,06 para os modelos com 

n ≤ 0 e de 0,04 para os modelos com n ≥ 0, porém todos inferiores 0,10, indicando pouca 

dispersão em relação à média μ. 
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Tabela 8.2: Dados estatísticos das regressões de Qf,reg para modelos com n ≤ 0. 

R2
Aju 

[%] 

  β 

  0,25 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,72 0,77 

2γ 

80,0 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,8 

60,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 

48,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,6 99,8 99,9 99,9 100,0 

40,0 100,0 99,9 99,6 99,2 98,8 98,8 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 

34,3 99,9 99,7 99,5 99,1 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 99,7 99,8 

30,0 99,8 99,5 99,5 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,9 

26,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 

μ 2γ 

80,0 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

60,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

48,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

40,0 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 

34,3 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 

30,0 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 

26,7 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

CoV 2γ 

80,0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

60,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

48,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

40,0 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

34,3 0,01 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

30,0 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

26,7 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

Onde:  

• R2
Aju (Coeficiente de determinação ajustado): Indica o quanto a curva ajusta aos modelos. Varia 

entre 0% e 100%. 

• μ (Média das razões Qf,reg / Qf,num): Indica a semelhança dos dados comparados. Varia entre 0 e 

1,0.  

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das 

razões Qf,reg / Qf,num. Varia entre 0 e 1,0. 
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Tabela 8.3: Dados estatísticos das regressões de Qf,reg para modelos com n ≥ 0.  

R2
Aju 

[%] 

  β 

  0,25 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,72 0,77 

2γ 

80,0 - - - - - - - - - - - 

60,0 - - - - - - - - - - - 

48,0 - - - - - - - - - - - 

40,0 99,5 99,6 99,7 99,8 99,7 99,8 99,9 99,6 99,5 99,4 99,4 

34,3 99,6 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8 99,6 99,5 99,5 99,4 99,3 

30,0 99,6 99,7 99,8 99,8 99,6 99,7 99,6 99,5 99,5 99,4 99,3 

26,7 99,7 99,8 99,8 99,7 99,7 99,6 99,6 99,5 99,5 99,4 99,3 

μ 2γ 

80,0 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

60,0 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 0,98 

48,0 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 0,99 0,99 

40,0 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

34,3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

30,0 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

26,7 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

CoV 2γ 

80,0 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

60,0 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

48,0 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 

40,0 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

34,3 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

30,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

26,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Onde:  

• R2
Aju (Coeficiente de determinação ajustado): Indica o quanto a curva ajusta aos modelos. Varia 

entre 0% e 100%. 

• μ (Média das razões Qf,reg / Qf,num): Indica a semelhança dos dados comparados. Varia entre 0 e 

1,0.  

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das 

razões Qf,reg / Qf,num. Varia entre 0 e 1,0. 

Para cada curva de regressão Qf,reg (Figura 8.1), obteve-se os valores das constantes B, C e D 

da Eq. (8.2) e, consequentemente, um valor do expoente C1,reg para cada conjunto de modelos 

que possuem valores iguais de β e 2γ com todas as variações da função de tensão no banzo (n), 

ora de tração ora de compressão. Com os valores de C1,reg, tem-se a representação de superfícies 
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visando obter uma equação representativa dos conjuntos de valores de C1,reg, em função dos 

parâmetros β e 2γ, com intervalo de confiança desses coeficientes de 95% — essas equações de 

C1,reg são apresentadas e discutidas no item a seguir. 

8.1 Superfícies de regressão para o expoente C1,reg 

Para obter equações de capacidade de carga mais eficientes, considerando as diversas variáveis 

envolvidas, foram geradas duas superfícies planas de regressão para C1,reg, de primeiro grau 

para β e 2γ. Para maior precisão dos resultados, os modelos foram separados em grupos com 

condições de validade segundo seus valores de β e 2γ. 

Assim, na Tabela 8.4, têm-se os gráficos 3D das superfícies planas de regressão para C1,reg e os 

dois grupos de modelos, considerando compressão axial no banzo (n ≤ 0), bem como os dados 

estatísticos que resultaram das regressões. Os grupos foram definidos em função da 

classificação da seção transversal do banzo, sendo nomeados de: Grupo 1, que engloba todos 

os modelos das Classes 3 e 4 e parte das Classes 1 e 2; e Grupo 2, que representa a maioria dos 

modelos pertencentes às Classes 1 e 2.  

As equações das superfícies de regressão para C1,reg e condições de validade para grupo de 

modelos podem ser observadas na 2ª linha da Tabela 8.4. 

Observa-se que os dados estatísticos indicaram boa correlação, homogeneidade e pouco 

dispersão entre os valores de C1,reg e as superfícies planas de regressão.  

Para os modelos sob carregamento axial de tração (n ≥ 0), apresentados na Tabela 8.5, foram 

considerados três grupos de modelos: Grupo 1, considerando modelos com banzo da classe 4; 

e Grupos 2 e 3, considerando as classes 1, 2 e 3. Para os modelos do Grupo 1, os fatores de 

redução Qf,reg foram maiores que a unidade, indicando um aumento da capacidade de carga, o 

que, apesar de indicado, não será considerado, sendo imposto C1,reg igual a zero, resultando em 

Qf,reg = 1,0. Para os modelos do Grupo 2, foi obtida a Eq. (8.6) por meio da superfície de 

regressão de C1,reg. E, para os modelos do Grupo 3, que são a maior parte dos modelos 

pertencente às Classes 1, 2 e 3, foi gerada uma outra superfície de regressão para C1,reg, dada 

pela Eq. (8.7). Destaca-se que há três condições de validade para as equações de C1,reg. 
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Tabela 8.4: Regressões de C1,reg para modelos com n ≤ 0. 

 Modelos de regressão do Grupo 1 Modelos de regressão do Grupo 2 
S
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• Grupo 1 (Classes 1 a 4): 

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e  

40 ≤ 2γ ≤ 80  

ou 

0,27 ≤ β ≤ (0,1 + 0,01 × 2γ) e 

27 ≤ 2γ < 40 

 

• Grupo 2 (Classes 1 e 2): 

(0,1 + 0,01 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 

27 ≤ 2γ < 40 

Equação   R2
Aju μ CoV nº Modelos 

Grupo 1: C1,reg = 0,1507 + 0,1241(β) – 0,0018(2γ) (8.3)  69,7% 1,00 0,03 318 

Grupo 2: C1,reg = 0,0380 - 0,0487(β) + 0,0046(2γ) (8.4)  83,2% 1,00 0,03 144 

Observa-se que, para o caso de modelos com n ≥ 0, os dados estatísticos também indicaram boa 

correlação, homogeneidade e pouco dispersão entre os valores de C1,reg e as superfícies planas 

de regressão. 

 

 

 

 

 

 

  

Classe 1 

Classe 2 
Classe 3 

Classe 4 
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Tabela 8.5: Regressões de C1,reg para modelos com n ≥ 0. 

 Modelos de regressão do Grupo 2 Modelos de regressão do Grupo 3 
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• Grupo 1 (Classes 4): 

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e 

40 < 2γ ≤ 80 

 

• Grupo 2 (Classes 1, 2 e 3): 

0,27 ≤ β ≤ (-0,3 + 0,02 × 2γ) e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

 

• Grupo 3 (Classes 1, 2 e 3): 

(-0,3 + 0,02 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

Equação   R2
Aju μ CoV nº Modelos 

Grupo 1: C1,reg = 0 (8.5)  - 0,99 0,04 198 

Grupo 2: C1,reg = 0,1019 + 0,1081(β) - 0,0030(2γ) (8.6)  95,4% 0,99 0,02 54 

Grupo 3: C1,reg = 0,0885 - 0,0557(β) - 0,0008(2γ) (8.7)  65,9% 0,99 0,02 210 

8.2 Proposições teóricas do fator de redução da capacidade de carga de Ligações T 

Considerando a proposição de uma formulação de capacidade de carga (NPRO) análoga à da 

ISO 14346 (2013) e com boa correlação com os modelos numéricos, foram propostas equações 

para o fator de redução Qf,reg, com os expoentes C1,reg dados pelas superfícies de regressão 

apresentadas no item 8.1.  

Assim, na Tabela 8.6, é apresentada a síntese do procedimento para a determinação de NPRO 

para ligações T, formadas por perfis tubulares em aço, para o modo de falha plastificação da 

face superior do banzo, considerando a carga axial no banzo de compressão, n ≤ 0, ou de tração 

n ≥ 0. 

  

Classe 1 

Classe 2 
Classe 3 

Classe 4 
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Tabela 8.6: Capacidade de carga NPRO com as equações propostas de Qf,reg, com os expoentes C1,reg, e 

suas condições de validade. 
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,0 ,0eff eff

N M
n

N M
= +  

Para  

Compressão 

(n ≤ 0) 

• Grupo 1 (Classes 1 a 4): 

C1,reg = 0,1507 + 0,1241(β) – 0,0018(2γ) 

   

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e 40 ≤ 2γ ≤ 80  

ou 

0,27 ≤ β ≤ (0,1 + 0,01 × 2γ) e  

27 ≤ 2γ < 40 

• Grupo 2 (Classes 1 e 2): 

C1,reg = 0,0380 - 0,0487(β) + 0,0046(2γ) 

 

(0,1 + 0,01 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e  
27 ≤ 2γ < 40 

Para  

Tração 

(n ≥ 0) 

• Grupo 1 (Classe 4):  

C1,reg = 0 
0,27 ≤ β ≤ 0,77 e 

40 < 2γ ≤ 80  

• Grupo 2 (Classes 1, 2 e 3):  

C1,reg = 0,1019 + 0,1081(β) - 0,0030(2γ) 
0,27 ≤ β ≤ (-0,3 + 0,02 × 2γ) e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

• Grupo 3 (Classes 1, 2 e 3):  

C1,reg = 0,0885 - 0,0557(β) - 0,0008(2γ) 
(-0,3 + 0,02 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

Onde: 

• NPRO – Capacidade de carga proposta de ligações T 

para o modo de falha plastificação da face superior do 

banzo; 

• Qf,reg – Fator de redução da capacidade de carga da 

ligação da regressão numérica; 

•  – Relação entre o diâmetro do montante circular e o 

diâmetro (ou largura) do banzo; 

• η – Relação entre a largura do montante retangular e 

o diâmetro (ou largura) do banzo; 

• fyo – Resistência ao escoamento do aço do banzo; 

• t0 – Espessura da parede do banzo; 

• 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; 

• Nel,0 – Força axial elástica resistente do banzo; 

• Mel,0   – Momento elástico resistente do banzo; 

• Neff,0 (=Aeff×fy0) – Força axial efetiva resistente 

do banzo; 

• Meff,0 (=Weff×fy0) – Momento efetivo resistente 

do banzo; 

• Os cálculos da área efetiva (Aeff) e do módulo 

resistente efetivo da seção transversal (Weff) do 

banzo foram realizados pelo método da seção 

efetiva proposto por Batista (2010), como 

recomendado pela norma NBR 14762 (2010). 

• Para montante em perfil circular, deve-se 

multiplicar NPRO por (π/4); 

As comparações entre os fatores de redução da capacidade de carga numérica (Qf,num) e aqueles 

devido à regressão numérica (Qf,reg), gerados a partir das equações propostas de C1,reg, foram 

realizadas considerando os diferentes grupos para compressão e para tração no banzo — os 

resultados dessas comparações estão apresentadas na Tabela C.1 e na Tabela C.2 — e indicaram 

a boa correlação dos resultados. Isto é, genericamente, as médias das relações entre os fatores 



188 

 

de redução Qf,reg / Qf,num apresentaram-se próximas (superiores a 98,6%), demontrando 

homogeneidade entre os resultados, bem como menores que a unidade, ou seja, os resultados 

de Qf,reg mostraram-se favoráveis à segurança. Quanto aos coeficientes de variação (CoV) dos 

resultados dessas médias, a maioria dos modelos apresentou uma tendência de comportamento 

semelhante e não dispersa, com um CoV mínimo de 2,1% para o caso dos modelos do Grupo 2 

com n ≥ 0 e um CoV máximo de 3,6% para o caso dos modelos do Grupo 1, também com n ≥ 0. 

8.3 Comparações dos resultados com proposições normativas 

Nos itens a seguir, inicialmente, são apresentadas as comparações entre os fatores de redução 

da capacidade de carga dos modelos do estudo paramétrico obtidos numericamente (Qf,num) e 

os calculados analiticamente pela ISO 14346 (2013) (Qf1,Rd(ISO)) e pela NBR 16239 (2013) 

(Qf1,Rd(NBR)), bem como com aqueles obtidos pelas regressões numéricas (Qf,reg).  

Posteriormente, também são apresentadas as comparações entre os resultados dos cálculos 

analíticos da capacidade de carga desenvolvidos a partir dos modelos de ligação T estudados 

neste trabalho (NPRO), utilizando as proposições de equações de C1,reg, e aqueles obtidos 

numericamente (Nnum), assim como com aqueles calculados analiticamente pelas normas em 

estudo, N1,Rd(ISO), segundo a ISO 14346 (2013), e N1,Rd(NBR), segundo a NBR 16239 (2013).  

8.3.1 Comparação quanto aos fatores de redução 

Na 1ª coluna da Tabela 8.7 até a Tabela 8.10, são apresentadas as comparações gráficas entre 

os fatores de redução da capacidade de carga numérica (Qf,num) e os calculados analiticamente 

pela ISO 14346 (2013) (Qf1,Rd(ISO)) e pela NBR 16239 (2013) (Qf1,Rd(NBR)), considerando a carga 

axial no banzo de compressão, n ≤ 0, e de tração n ≥ 0. Os fatores de redução Qf,num também 

foram comparados graficamente com aqueles obtidos pelas regressões numéricas (Qf,reg), 

utilizando as proposições de equações de C1,reg, e apresentadas na 2ª coluna da Tabela 8.7 até a 

Tabela 8.10. Essas comparações foram analisadas tanto para os modelos que atendem quanto 

para aqueles que não atedem às condições normativas de validade, respectivamente, 

apresentadas na 1ª e 2ª linha da Tabela 8.7 a Tabela 8.10. Os modelos foram diferenciados por 

cores, de acordo com os valores de esbeltez da seção do banzo (2γ), e por marcadores, de acordo 

com o diâmetro do montante (β). Adicionalmente, são fornecidos os dados estatísticos 

referentes à média das relações Qf,reg / Qf,num, Qf1,Rd(ISO) / Qf,num e Qf1,Rd(NBR) / Qf,num e aos 

coeficientes de variação (CoV) para aferir a dispersão dos resultados, bem como o número de 

modelos avaliados com a condição de validade da norma avaliada. 
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Tabela 8.7: Comparações de Qf,num com Qf1,Rd(ISO) e com Qf,reg para modelos com n ≤ 0. 
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Tabela 8.8: Comparações de Qf,num com Qf1,Rd(NBR) e com Qf,reg para modelos com n ≤ 0. 

 

Cálculo com equação normativa (Qf1,Rd(NBR))  Cálculo com equação proposta (Qf,reg) 
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Tabela 8.9: Comparações de Qf,num com Qf1,Rd(ISO) e com Qf,reg para modelos com n ≥ 0. 

 

Cálculo com equação normativa (Qf1,Rd(ISO))  Cálculo com equação proposta (Qf,reg) 
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Tabela 8.10: Comparações de Qf,num com Qf1,Rd(NBR) e com Qf,reg para modelos com n ≥ 0. 

 

Cálculo com equação normativa (Qf1,Rd(NBR))  Cálculo com equação proposta (Qf,reg) 
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Analisando as comparações dos resultados e os valores das análises estatísticas da Tabela 8.7 a 

Tabela 8.10, observa-se que houve um melhor desempenho quando os fatores de redução da 

capacidade de carga dos modelos foram calculados com as equações obtidas pelas regressões 

numéricas propostas (Qf,reg). Isto é, se comparada com os resultados das comparações de Qf,num 

com ambas as normas, tanto atendendo suas condições de validade quanto não atendendo, para 

ambos os casos de modelos com n ≤ 0 e com n ≥ 0, as médias das relações Qf,reg / Qf,num 

apresentaram-se melhores. Isso se justifica por estes resultados estarem mais próximos da 

unidade, enquanto que a dispersão dos dados dos resultados, dado pelo CoV, diminuíram 

significativamente em alguns casos, chegando no máximo a 3,2% para o caso de modelos que 

não atendem as condições de validade da  NBR 16239 (2013) com n ≤ 0.     

Destaca-se que nas comparações entre Qf,num e Qf1,Rd(NBR), para os modelos com n ≤ 0,  

observadas nos gráficos da Tabela 8.8, alguns desses modelos apresentaram uma relação 

Qf1,Rd(NBR) / Qf,num superior a unidade, visto que o numerador é maior que o denominador, 

fazendo com que até mesmo a média dessas relações seja maior que a unidade, tanto para o 

caso atendendo quanto não atendendo às condições de validade da NBR 16239 (2013). Isso 

ocorre em determinados casos de modelos com carregamentos axiais no banzo (ou seja, para 

valor da razão de tensão n ≠ 0) e do parâmetro β, resultando em uma majoração da capacidade 

de carga da ligação — diferentemente da ISO 14346 (2013) que, para qualquer caso, sempre 

ocorre uma redução dessa capacidade de carga da ligação. Para que essa inconsistência não 

ocorresse, o fator de redução Qf,reg foi limitado à unidade, conforme mencionado anteriormente. 

8.3.2 Comparações quanto às capacidades de carga 

Neste item, inicialmente, são apresentadas as comparações entre os resultados dos cálculos 

analíticos da capacidade de carga obtida pelas equações propostas neste trabalho (NPRO), 

utilizando suas proposições de formulações para C1,reg e de condições de validade, e aqueles 

obtidos numericamente (Nnum), segundo o critério de deslocamento limite ELS e ELU. Por fim, 

os resultados de NPRO são comparados com aqueles calculados analiticamente pelas normas em 

estudo — N1,Rd(ISO), pela ISO 14346 (2013), e N1,Rd(NBR), pela NBR 16239 (2013) — atendendo 

ou não as condições normativas.  
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8.3.2.1 Comparações das formulações teóricas propostas e resultados numéricos  

As comparações entre a capacidade de carga da ligação obtida numericamente (Nnum) com a 

capacidade de carga NPRO — as equações de NPRO e as condições de validade podem ser 

observadas na Tabela 8.6 — são apresentadas, numericamente, na Tabela B.1 e, graficamente, 

na Tabela 8.11 e na Tabela 8.12, cada uma abrangendo, respectivamente, os modelos numéricos 

com n ≤ 0 e com n ≥ 0. Nos gráficos dessas tabelas, os modelos foram diferenciados por cores, 

segundo a esbeltez do banzo (2γ), e por marcadores, segundo o diâmetro do montante (β). Além 

disso, são fornecidos os dados estatísticos referentes à média das relações entre a capacidade 

obtida a partir da equação proposta e a numérica (NPRO / Nnum), bem como seus coeficientes de 

variação (CoV).  

Tabela 8.11: Gráfico Nnum versus NPRO para modelos com n ≤ 0 e suas condições de validade 

(Continua). 
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Tabela 8.11: Gráfico Nnum versus NPRO para modelos com n ≤ 0 e suas condições de validade 

(Conclusão). 
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Condições de validade 
Média      

NPRO / Nnum 
CoV nº Modelos 

Grupo 1 (Classes 1 a 4): 

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e 40 ≤ 2γ ≤ 80 

ou 0,27 ≤ β ≤ (0,1 + 0,01 × 2γ) e 27 ≤ 2γ < 40 

0,768 0,146 318 

Grupo 2 (Classes 1 e 2):  

(0,1 + 0,01 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 27 ≤ 2γ < 40 

0,722 0,039 144 

 

Tabela 8.12: Gráfico Nnum versus NPRO para modelos com n ≥ 0 e suas condições de validade 

(Continua). 
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Tabela 8.12: Gráfico Nnum versus NPRO para modelos com n ≥ 0 e suas condições de validade 

(Conclusão). 
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Condições de validade 
Média      

NPRO / Nnum 
CoV nº Modelos 

Grupo 1 (Classe 4):  

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e  

40 < 2γ ≤ 80 

0,744 0,145 198 

Grupo 2 (Classes 1, 2 e 3): 

0,27 ≤ β ≤ (-0,3 + 0,02 × 2γ) e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

0,849 0,063 54 

Grupo 3 (Classes 1, 2 e 3): 

(-0,3 + 0,02 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

0,726 0,059 210 
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Dos resultados apresentados nas Tabela 8.11 e Tabela 8.12, constata-se que a capacidade de 

carga NPRO apresenta-se inferior à capacidade de carga Nnum dos modelos avaliados. A maior 

média de NPRO / Nnum foi observada para os modelos do Grupo 2 com n ≥ 0, com 84,9%, superior 

à média daqueles com n ≤ 0.  

Quanto aos coeficientes de variação (CoV) dos resultados, a maioria dos modelos apresentou 

uma tendência de comportamento semelhante e não dispersa, com um CoV mínimo de 3,9% 

para os modelos do Grupo 2 com n ≤ 0, e um CoV máximo de 14,6% para os modelos do 

Grupo 1 também com n ≤ 0.  

Destaca-se que, tanto para n ≤ 0 como para n ≥ 0, para aqueles modelos mais esbeltos (altos 

valores de 2γ) e com diâmetros menores de montantes (baixos valores de β), mais próximos, ou 

seja, menos dispersos, foram os resultados entre os calculados pelas equações propostas e os 

obtidos numericamente, quando comparados com os modelos menos esbeltos e com valores 

altos de β. Isto é, as pequenas dispersões entre os resultados de Nnum e NPRO para os modelos 

com menores valores de 2γ e com valores altos de β — estes modelos foram aqueles circundados 

do Grupo 2, na Tabela 8.11, e do Grupo 3, na Tabela 8.12 —, deve-se aos demais parâmetros 

da equação teórica NPRO — por exemplo, o fator Qu, apresentadas na Tabela 8.6 —, pois seus 

fatores de redução da capacidade de carga numérica devido a regressão (Qf,reg) são próximos a 

1,0 — como pode ser observado, por exemplo, no gráfico da Tabela C.1 e da Tabela C.2. Dessa 

forma, os resultados de NPRO não são influêncidos pelas regressões propostas de C1,reg. 

Conforme pode ser observado nos gráficos da Figura 8.2, essa não influência das regressões 

propostas de C1,reg nos resultados de NPRO é corroborada com as baixas diferenças residuais — 

por exemplo, entre 0 e ±0,04 para os modelos com n ≤ 0 do Grupo 2 — dos valores de C1,reg 

em relação às suas respectivas superfícies de regressão para a determinação das suas equações 

e, consequentemente, das equações dos fatores de redução Qf,reg propostas.   

Para o caso de modelos com n ≥ 0, conforme mencionado no item 8.1, dependendo do nível do 

carregamento axial no banzo, houve um aumento de Nnum (Qf,num > 1,0), implicando em menores 

proporções de NPRO / Nnum — modelos circundados do Grupo 3 na Tabela 8.12 —, já que as 

equações de regressão dos fatores de redução Qf,reg, utilizadas como base para gerar as equações 

de regressão de C1,reg, foram limitadas à unidade. Isto é, Qf,reg ≤ 1,0, o que não promove uma 

majoração da capacidade de carga NPRO e, com isso, gerando resultados favoráveis à segurança 

para o dimensionamento das ligações.  
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(a) Para os modelos com n ≤ 0 do Grupo 1. (b) Para os modelos com n ≤ 0 do Grupo 2. 

 
 

(c) Para os modelos com n ≥ 0 do Grupo 2. (d) Para os modelos com n ≥ 0 do Grupo 3. 

Figura 8.2: Diferenças residuais dos valores de C1,reg em relação às sua superfície de regrassão. 

Além dessas considerações, outras são importantes de serem ressaltadas como possíveis 

evidências que podem levar a uma menor correlação entre esses resultados de Nnum e de NPRO. 

Para as normas NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013), conforme apresentado no item 2.4, as 

suas equações da capacidade de carga de cálculo (N1,Rd) de ligações T, sujeitas à plastificação 

da face superior do banzo, são relativas às seções retangulares. No entanto, quando se utiliza 

ligações com montante de seção circular, que foi o caso dos modelos deste trabalho, essas 

equações são aproximações empíricas. Assim, deve-se multiplicar N1,Rd pelo fator de forma 

equivalente π/4.  

Ademais, essas equações normativas não consideram o cordão de solda para união do montante 

e do banzo, exercendo influência na capacidade de carga e no comportamento das ligações. Isto 

é, conforme constatado por Pereira et al. (2018) e por Neto (2020), o aumento do filete de solta, 

gera uma maior distribuição das tensões na face superior do banzo na região da ligação, o que 

reduz o efeito do puncionamento, ao aumentar a contribuição das faces laterais, e, 

consequentemente, havendo um ganho de capacidade de carga da ligação. 
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8.3.2.2 Comparações das formulações proposta e normativa com os resultados 

numéricos 

Neste item, são realizadas comparações entre as capacidades de carga Nnum e as calculadas 

teoricamente pelas normas ISO 14346 (2013) (N1,Rd(ISO)) e NBR 16239 (2013) (N1,Rd(NBR)), tanto 

para os modelos que atendem às condições de validade normativas — aqueles modelos que 

estão dentro dos limites geométricos de cada uma das normas, que foram apresentados na 

Figura 7.1 — quanto para aqueles que não atedem às condições, a fim de demonstrar, neste 

último caso, que o emprego dessas equações normativas poderia gerar resultados inconsistentes. 

Essas comparações são apresentadas, respectivamente, pela 1ª e 2ª linha da 1ª coluna da Tabela 

8.13 a Tabela 8.16 a seguir.  

A capacidade de carga Nnum também foi comparada com os resultados das equações teóricas 

propostas neste trabalho (NPRO) utilizando as proposições de equações de C1,reg (apresentadas 

na Tabela 8.5). Essas comparações são apresentadas, para ambos os casos de modelos com 

n ≤ 0 e com n ≥ 0 na 1ª e 2ª linha da 2ª coluna na Tabela 8.13 a na Tabela 8.16. Como nos 

gráficos anteriores, os modelos também foram diferenciados por cores, de acordo com os 

valores de esbeltez da seção do banzo (2γ), e por marcadores, de acordo com o diâmetro do 

montante (β). Além disso, nos gráficos são fornecidos os dados estatísticos referentes à média 

das relações NPRO / Nnum, N1,Rd(ISO) / Nnum e N1,Rd(NBR) / Nnum e aos coeficientes de variação (CoV) 

para aferir a dispersão dos resultados, bem como o número de modelos avaliados com a 

condição de validade da norma avaliada. 

Ao analisar os gráficos e os resultados estatísticos da Tabela 8.13 a Tabela 8.16, é perceptível 

a maior dispersão (CoVs maiores) das capacidades de carga quando calculadas pelas equações 

normativas, N1,Rd(ISO) e N1,Rd(NBR), tanto atendendo como não atendendo às suas condições de 

validade, se comparadas com as calculadas pelas equações propostas, NPRO.  
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Tabela 8.13: Comparações de Nnum com N1,Rd(ISO) e com NPRO para modelos com n ≤ 0. 
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Tabela 8.14: Comparações de Nnum com N1,Rd(NBR) e com NPRO para modelos com n ≤ 0. 
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Tabela 8.15: Comparações de Nnum com N1,Rd(ISO) e com NPRO para modelos com n ≥ 0. 
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Tabela 8.16: Comparações de Nnum com N1,Rd(NBR) e com NPRO para modelos com n ≥ 0. 
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No caso de modelos com n ≤ 0 (Tabela 8.13 à Tabela 8.16), observa-se, que a equação NPRO 

possuiu melhor desempenho, quanto ao CoV, e praticamente igual para os modelos que 

atendem as condições de validade da ISO 14346 (2013) se comparada para aqueles modelos 

que atendem as condições de validade da NBR 16239 (2013). Porém, para os modelos que não 

atendem as condições de validade dessas normas, NPRO possuiu melhor desempenho em relação 

à NBR 16239 (2013). Isso pode ser observado nos gráficos da 2ª linha da Tabela 8.13 e da 

Tabela 8.14, pois as capacidades de carga, calculadas pela equação da norma brasileira, dos 

modelos que não atendem as suas condições de validade, apresentaram-se mais dispersas, 

portanto, com um CoV mais alto se comparado com as da ISO 14346 (2013). Isso pode ser um 

indício de que a equação N1,Rd(NBR) não representa bem os modelos que não atendem as suas 

condições de validade — modelos pertencentes às Classes mais esbeltas, 3 e 4 —, os quais 

foram melhores representados ao empregar a equação NPRO. 

Para os modelos com n ≥ 0, observa-se, que a equação NPRO também possuiu melhor 

desempenho, quanto ao CoV, e praticamente igual para os modelos que atendem as condições 

de validade da ISO 14346 (2013) se comparada para aqueles modelos que atendem as condições 

de validade da NBR 16239 (2013). Contudo, neste caso de n ≥ 0, para os modelos que não 

atendem as condições de validade normativas, NPRO possuiu melhor desempenho em relação à 

ISO 14346 (2013), pois, para esta norma, o CoV foi mais alto. 

Quanto aos resultados das médias das relações N1,Rd(ISO) / Nnum, N1,Rd(NBR) / Nnum e NPRO / Nnum, 

de modo geral, contata-se boa correlação empregando-se a equação de NPRO, com uma média 

mínima de 71,3% para o caso de modelos com n ≥ 0 e que atendem as condições de validade 

da ISO 14346 (2013). Além disso, observa-se, que, ao fazer uso da equação NPRO para calcular 

a capacidade de carga de todos os modelos, tanto com n ≤ 0 quanto com n ≥ 0, obteve-se um 

aumento da média da relação NPRO / Nnum se comparada com a relação N1,Rd(ISO) / Nnum, 

atendendo ou não as condições de validade normativa. Já comparadando essas médias NPRO / 

Nnum com N1,Rd(NBR) / Nnum, observa-se praticamente as mesmas médias ao fazer uso da equação 

NPRO para calcular a capacidade de carga dos modelos tanto com n ≤ 0 quanto com n ≥ 0, 

atendendo ou não as condições de validade normativa.  

Destaca-se que, de modo geral, a norma ISO 14346 (2013) se apresentou com valores de 

capacidade de carga de cálculo mais conservadores, pois seus resultados das médias de 

N1,Rd(ISO) / Nnum foram menores que os resultados das médias de N1,Rd(NBR) / Nnum. 



205 

 

8.3.2.3 Comparações das formulações proposta e normativa com os resultados 

experimentais 

Neste item, têm-se apresentadas, na Tabela 8.17, as comparações das capacidades de carga dos 

protótipos experimentais (Nexp) com aquelas calculadas pelas equações normativas (NBR 16239 

(2013) e da ISO 14346 (2013), respectivamente, NNBR e NISO), adotando a área efetiva (Aeff) e o 

módulo resistente efetivo (Weff) da seção do banzo, bem como com aquelas calculadas pela 

equação proposta NPRO, adotando as proposições de equações de C1,reg, conforme apresentadas 

na Tabela 8.6.  

De modo geral, é possível observar o melhor desempenho ao comparar os resultados das médias 

da capacidade de carga experimentais com aquelas calculadas utilizando NPRO, apresentando 

uma média igual a 1,09 e com pouca dispersão dos resultados (CoV igual a 0,16), bem como 

com os resultados experimentais ainda se apresentando favoráveis à segurança, como pode ser 

observado na 3ª coluna das Comparações na Tabela 8.17. 

Portanto, pode-se concluir que, ao analisar, graficamente, as correlações e os resultados 

estatísticos da capacidade de carga Nnum com NPRO das Tabela 8.13 a Tabela 8.16 e, 

numericamente, os resultados estatísticos das correlações entre Nexp e NPRO da Tabela 8.17, a 

capacidade de carga calculadas pela equação de NPRO apresentou resultados melhores 

estatisticamente, ou muito próximas às normativas em alguns casos. Fica comprovado, assim, 

a eficiência dos fatores de redução Qf,reg, com os coeficientes C1,reg propostos neste trabalho, 

para o cálculo da capacidade de carga de ligações T, submetidas à plastificação da face superior 

do banzo, sobretudo para as condições de validade que incorporam modelos das classes 3 e 4.   
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Tabela 8.17: Comparações entre a capacidade de carga experimental e teóricas, segundo as equações 

normativas e proposta. 

   Capacidade de carga  Comparações 

Protótipo  nexp  
Nexp 

[kN] 

N1,NBR 

[kN] 

N1,ISO 

[kN] 

NPRO 

[kN] 
 

exp

1,NBR

N

N  
exp

1,ISO

N

N
 

exp

PRO

N

N
 

SE1-70%C -0,7 7,56 4,52 4,49 6,44  1,67 1,68 1,17 

SE1-50%C-2 -0,5 6,49 5,90 5,48 6,76   1,10 1,18 0,96 

SE1-30%C -0,3 7,50 7,19 6,25 6,98   1,04 1,20 1,07 

SE1-0% 0,0 8,75 7,19 7,19 7,23   1,22 1,22 1,21 

*SE1-0% (650 mm) 0,0 11,13 7,19 7,19 7,23   1,55 1,55 1,54 

*SE1-0% (1000 mm) 0,0 10,17 7,19 7,19 7,23   1,41 1,41 1,41 

SE1-30%T 0,3 8,64 7,19 6,84 7,23   1,20 1,26 1,20 

SE1-50%T 0,5 7,49 7,19 6,45 7,23   1,04 1,16 1,04 

SE1-70%T 0,7 7,82 7,19 5,55 7,23   1,09 1,41 1,08 

SE2-70%C -0,7 8,49 6,46 6,36 9,93   1,31 1,33 0,85 

SE2-50%C -0,5 9,60 8,44 7,76 10,52   1,14 1,24 0,91 

SE2-30%C -0,3 11,23 10,29 8,86 10,93   1,09 1,27 1,03 

SE2-0% 0,0 11,63 10,29 10,19 11,38   1,13 1,14 1,02 

SE2-30%T-2 0,3 10,86 10,29 9,73 11,38   1,06 1,12 0,95 

SE2-50%T 0,5 11,68 10,29 9,27 11,38   1,14 1,26 1,03 

SE2-70%T 0,7 10,27 10,29 8,40 11,38   1,00 1,22 0,90 

SE3-70%C-2 -0,7 14,10 10,37 10,20 15,61  1,36 1,38 0,90 

SE3-50%C -0,5 18,80 13,54 12,46 16,68  1,39 1,51 1,13 

SE3-30%C -0,3 19,27 16,51 14,21 17,44  1,17 1,36 1,11 

SE3-0%-2 0,0 19,92 16,51 16,34 18,27  1,21 1,22 1,09 

SE3-30%T 0,3 24,55 16,51 15,74 18,27  1,49 1,56 1,34 

SE3-50%T-2 0,5 23,33 16,51 15,18 18,27  1,41 1,54 1,28 

SE3-70%T 0,7 16,35 16,51 14,35 18,27  0,99 1,14 0,90 

Média       1,23 1,32 1,09 

CoV       0,15 0,12 0,16 

Onde: 

• * Série inicial de definição dos protótipos ensaiados; 

• nexp são as razões de tensão no banzo dos protótipos ensaiados; 

• Nexp é a capacidade de carga experimental dos protótipos ensaiados; 

• N1,NBR e N1,ISO são as capacidades de carga calculadas teoricamente pelas normas NBR 16239 

(2013) e ISO 14346 (2013), respectivamente; 

• NPRO é a capacidade de carga calculadas teoricamente utilizando as proposições de equações de 

C1,reg, conforme apresentadas na  

• Tabela 8.6; 

• Média das razões: Indica a semelhança dos dados comparados; 

• CoV (Coeficiente de variação da Média das razões): Indica a dispersão em torno da média das 

razões. Varia entre 0 e 1,0.   
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CAPÍTULO 9 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos relacionados às estruturas que utilizam perfis tubulares em aço têm crescido 

consideravelmente no decorrer das últimas décadas. Diversos temas têm sido abordados, dentre 

o quais as ligações têm se destacado devido sua impostância em projetos estruturais. O seu 

dimensionamento e sua execução estrutural têm ocorrido com uma integração equilibrada entre 

processos de fabricação, resistência, funcionalidade e design. Assim, com essa integração, 

recomendações normativas de dimensionamento abordam no geral os tipos mais usuais de 

ligações e para seções com baixos índices de esbeltez. No Brasil, no ano de 2013, foi lançada a 

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

perfis tubulares, a NBR 16239 (2013), a qual surgiu de forma complementar à norma 

NBR 8800 (2008), por esta não abordar específicamente o dimensionamento de ligações 

tubulares. No entanto, os perfis com seções de elevada esbeltez não são contemplados na NBR 

16239 (2013), e sim na NBR 14762 (2010), a qual incorpora o dimensionamento de perfis 

estruturais de aço formados a frio de seções tubulares e abertas, porém não as ligações tubulares.  

Dessa forma, diante da necessidade de maiores estudos das ligações com perfis tubulares de 

seções de paredes esbeltas, este trabalho avaliou, por meio de análises teórica, experimental, 

numérica e paramétrica, a capacidade de carga e o comportamento de ligações tubulares T 

compostas de seções tubulares de paredes esbeltas de sistemas treliçados planos, considerando 

distintos carregamentos axiais de compressão para o montante e de compressão e de tração para 

o banzo, sujeito ao modo de falha plastificação da face superior. Efetuou-se a aplicação do 

critério de deslocamento limite, considerando os níveis de esbeltez propostos na pesquisa, e das 

prescrições vigentes para perfis tubulares, NBR 16239 (2013) e ISO 14346 (2013). Ademais, 

foram realizadas proposições de formulações teóricas para descrever a redução na capacidade 

de carga das ligações para consideração do carregamento axial no banzo, como acontece em 

casos reais de sistemas treliçados tubulares planos. 

Para avaliar experimentalmente o comportamento estrutural da ligação T proposta, quanto ao 

banzo sob carregamento axial de compressão e de tração, foram fabricados e ensaiados 28 

protótipos, os quais foram separados em três séries seguindo as variações dos parâmetros 

geométricos, todos com banzo pertencente à Classe 4, de acordo com a classificação do EN 
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1993-1-8 (2005). Dentre esses protótipos, 2 corresponderam aos ensaios iniciais. Esses modelos 

seguiram as mesmas variações geométricas dos modelos ensaiados por Guerra (2017), com os 

valores de 59, 50 e 40 para 2 e com o valor de 0,42 para . Os ensaios experimentais foram 

realizados em um sistema de apoio e de aplicação dos carregamentos desenvolvido 

especificamente para as pesquisas envolvendo esse tipo de ligação e com o banzo engastado e 

apoiado nas extremidades e apoiado na sua região central. Os aparatos de ensaios utilizados 

possibilitaram a realização das metodologias experimentais, que variaram de acordo com as 

condições de carregamento no banzo, com controle e precisão dos resultados de deslocamentos 

e deformações, atingindo, assim, os objetivos da pesquisa.  

Com os resultados dessa análise experimental, constatou-se que o emprego dos extensômetros 

de resistência elétrica (ERE) e das rosetas de deformação foram eficientes na aquisição das 

deformações e no monitoramento da centralização da carga no banzo dos modelos de ligações. 

Os resultados indicaram valores consistentes durante a realização dos ensaios, comprovando a 

plastificação na face superior do banzo na região da ligação. Além dos protótipos ensaiados, 

EREs também foram empregados no sentido longitudinal do eixo do banzo dos modelos de 

ensaios iniciais, a fim de investigar a distribuição de tensões na região da ligação e a influência 

do comprimento do banzo na sua capacidade de carga. Assim, os resultados indicaram a não 

influência das condições de contorno das extremidades do banzo para comprimentos do banzo 

a partir de 600 mm.  

O critério de deslocamento limite foi utilizado tanto para o cálculo do modo de falha 

plastificação da face superior do banzo quanto para a plastificação da face lateral. Pelo fato de 

os perfis com seção esbelta serem mais susceptíveis à flambagem local na seção, a razão entre 

as cargas equivalentes à 3% e 1% do deslocamento da face do banzo foi maior do que 1,5 em 

todos os protótipos, sem exceção, indicando a dominância do critério de ELS. 

A plastificação na face superior do banzo também pôde ser verificada, com a medição dos 

deslocamentos máximos das faces do banzo, ou seja, os deslocamentos das faces superiores 

foram sempre maiores que os laterais para todos os protótipos.  

Por meio dos resultados dos protótipos experimentais de Guerra (2017), os quais são sem apoio 

central no banzo e carregamentos axiais, e desta presente pesquisa, com apoio central no banzo 

e carregamentos axiais, foram desenvolvidos modelos numéricos, em elementos finitos, 

validados pelas ligações T ensaiadas nesses trabalhos. O estudo numérico foi realizado por meio 



209 

 

do software ANSYS (2012), empregando o elemento SOLID 185 tanto para o montante quanto 

para o banzo e a solda da ligação. As características constitutivas do material foram bilinear e 

inelástica com a resistência ao escoamento e o módulo tangente obtidos pelos ensaios de 

caracterização dos aços dos protótipos ensaiados.  

Inicialmente, com os modelos numéricos validados com as condições experimentais dos 

protótipos de Guerra (2017), foi realizado um estudo prévio da influência do carregamento axial 

no banzo, tanto de tração quanto de compressão, na capacidade de carga da ligação. Em seguida, 

esse estudo foi utilizado para definir os níveis dos carregamentos axiais do banzo dos protótipos 

ensaiados nesta pesquisa para a avaliação do comportamento da ligação com banzo sob estado 

de tensão de compressão ou de tração.   

Todos os modelos analisados numericamente com apoio central no banzo apresentaram 

capacidade de carga associada ao modo de falha plastificação da face superior do banzo menor 

que àquela associada à plastificação da parede lateral da ligação. De forma geral, os modelos 

numéricos apresentaram capacidades de carga próximas às dos protótipos, com um CoV de 

0,09 dos resultados em relação à média das razões Nexp / Nnum, que, por sua vez, foi igual a 1,00. 

Essa razão Nexp / Nnum variou de -18% até +13%, de -14% até +7% e de -18% até +18%, 

respectivamente, para as séries 1, 2 e 3. Além disso, quando comparadas com as prescrições 

normativas, todas as séries numéricas apresentaram os valores de capacidade de carga 

superiores, porém com menor dispersão em relação a ISO 14346 (2013). Ou seja, a média das 

relações Nnum / N1,Rd(NBR) foi de 1,23 com um CoV de 0,15, enquanto que a média das relações 

Nnum / N1,Rd(ISO)  foi de 1,33 com um CoV de 0,12. Assim, os modelos numéricos apresentaram-

se favoráveis à segurança para ambas as prescrições, o que conduziu a resultados favoráveis 

para a previsão da capacidade de carga para o modo de plastificação da face superior do banzo 

de ligações T de paredes esbeltas.  

De maneira geral, nas análises experimental, numérica e paramétrica, foi possível observar que, 

para carregamentos maiores de compressão no banzo, as ligações apresentaram menor 

capacidade de carga se comparados com aqueles sem esse tipo de carregamento. Em 

contrapartida, para os modelos com tração no banzo, e até certo nível dessa carga e também 

dependendo das combinações de β e 2γ, houve uma tendência de aumento da capacidade de 

carga da ligação. Além disso, observou-se que, para os modelos que possuíram valores maiores 

do parâmetro 2 (paredes esbeltas), a ligação apresentou menores valores de capacidade de 

carga, ratificando a importância da esbeltez da seção tubular do banzo para o modo de falha 
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plastificação da sua face superior do banzo. Com o aumento da esbeltez do banzo, tem-se maior 

amassamento na região da ligação sob o montante.   

Quanto a variação do parâmetro , que ocorreu apenas nas análises numérica e paramétrica, 

observou-se que, para os modelos com valores maiores de diâmetro do montante (maior ), 

houve aumento de capacidade de carga da ligação. Esse aumento é associado à contribuição da 

parede lateral do banzo no comportamento e no ganho de rigidez da ligação. Além disso, exceto 

para aqueles modelos que houve um pico de carga definido, pôde-se observar o efeito 

membrana no comportamento dos modelos por meio do crescente ganho de capacidade de carga 

da ligação.  

Para os banzos de seção esbelta e, portanto, susceptíveis à flambagem local, em todos os 

protótipos ensaiados e numéricos de calibração, sem exceção, houve o domínio do critério de 

ELS. Já para os modelos numéricos da análise paramétrica, pôde-se inferir que o ELS foi 

dominante para a maioria dos modelos, porém em alguns casos o critério de ELU foi dominante. 

Outros modelos menos esbeltos com 2 ≤ 48,0 e maiores valores das variações realizadas de β, 

β ≥ 0,57, apresentaram carga de pico para elevados níveis de cargas de compressão no banzo 

— para casos com n ≤ -0,8. Isso quer dizer que, possivelmente, para esses modelos, a 

capacidade de carga da ligação atinge a carga de escoamento da seção antes mesmo de ocorrer 

a plastificação da face superior, atrelado à menor punção do montante na face superior do banzo. 

Dessa forma, no cálculo da capacidade de carga de uma ligação com perfis de seção esbelta, a 

consideração do critério ELS se faz necessário, haja vista que o seu dimensionamento no ELU 

pode induzir a valores elevados de deslocamentos, prejudicando, assim, sua segurança 

estrutural.  

A análise paramétrica, desenvolvida a partir de modelos numéricos previamente validados com 

os resultados experimentais, possuiu como objetivos as extrapolações não somente dos 

carregamentos axiais do banzo, mas também das condições de validade estabelecidas pelas 

prescrições normativas. Com isso, para que fosse gerada uma formulação de capacidade de 

carga NPRO semelhante à da norma ISO 14346 (2013) e confiável estatisticamente com precisão, 

simplicidade e consistência dimensional, tornando-a passível de ser incorporada pelas normas 

vigentes, foram propostas equações para o fator de redução Qf, por meio de regressões 

numéricas do seu expoente C1, para condições de validade específicas e de acordo com a razão 

de tensão no banzo (n) dos modelos de ligação T.  
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Para as proposições de equações para C1,reg realizadas nesta pesquisa, observou-se, de maneira 

geral, que as equações de Qf,reg obtiveram boas correlações com os valores apresentados pelos 

modelos numéricos (Qf,num) com coeficientes de determinação (R2
Aju) razoáveis e com baixas 

dispersões (CoV ≤ 0,4) com intervalo de confiança desses coeficientes de 95%. Ou seja, as 

médias das relações entre os fatores de redução Qf,reg / Qf,num se apresentaram próximas 

(superiores a 98,6%), demontrando, portanto, homogeneidade entre os resultados, bem como a 

maioria dos modelos apresentou-se pouco dispersa, pois resultaram em um CoV mínimo de 

2,1%.  

Quando comparada com os resultados de Qf1,Rd(ISO) / Qf,num e Qf1,Rd(NBR) / Qf,num , tanto atendendo 

as condições de validade das normas analisadas nesta pesquisa quanto não atendendo, as médias 

das relações Qf,reg / Qf,num apresentaram melhores resultados, para ambos os casos de modelos 

com n ≤ 0 e com n ≥ 0. Esses resultados se apresentaram com médias próximas à unidade, 

enquanto que a dispersão dos dados dos resultados, dado pelo CoV, diminuíram 

significativamente em alguns casos, chegando no máximo a 3,2%. 

Quanto aos resultados das médias das relações N1,Rd(ISO) / Nnum, N1,Rd(NBR) / Nnum e NPRO / Nnum, 

constatou-se que, ao fazer uso da equação NPRO, adotando as proposições de equações de C1,reg,  

para calcular a capacidade de carga de todos os modelos, tanto com n ≤ 0 quanto com n ≥ 0, 

obteve-se um aumento da média da relação NPRO / Nnum se comparada com a relação N1,Rd(ISO) / 

Nnum, atendendo ou não as condições de validade da ISO 14346 (2013). Em contrapartida, se 

comparada com N1,Rd(NBR) / Nnum, quando a capacidade de carga da ligação foi calculada 

utilizando a equação NPRO, observa-se praticamente as mesmas médias ao fazer uso da equação 

NPRO para calcular a capacidade de carga dos modelos tanto com n ≤ 0 quanto com n ≥ 0, 

atendendo ou não as condições de validade normativa.  

Dentre as normas, a ISO 14346 (2013) apresentou resultados mais conservadores, pois seus 

resultados das médias de N1,Rd(ISO) / Nnum foram menores que os reultados das médias de 

N1,Rd(NBR) / Nnum. Para os casos com n ≤ 0, observou-se que a equação N1,Rd(NBR) não representou 

de modo adequado os modelos que não atendem suas condições de validade (modelos das 

Classes 3 e 4), os quais foram melhores representados ao empregar a equação NPRO. Além disso, 

as equações de ambas as normas representaram os modelos que atendem suas condições de 

validade (modelos das Classes 1 e 2) praticamente com o mesmo desempenho quanto ao CoV.   
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De modo geral, foi possível observar o melhor desempenho, e com pouca dispersão dos 

resultados, ao comparar as médias das capacidades de carga dos protótipos experimentais (Nexp) 

com aquelas calculadas utilizando NPRO, gerando resultados experimentais ainda favoráveis à 

segurança. 

Por fim, comprovou-se a eficiência das equações dos fatores de redução Qf,reg com os 

coeficientes C1,reg propostos neste trabalho para o dimensionamento de ligações T quanto à 

plastificação da face superior do banzo, sobretudo para as condições de validade que englobam 

ligações das classes 3 e 4, com a incorporação do módulo de resistência elástico da seção 

transversal (Wel,0) em cálculos envolvendo banzos com seções da Classe 3 e, em cálculos 

envolvendo banzos da Classe 4, da área efetiva da seção (Aeff) e do módulo resistente efetivo da 

seção (Weff). 

9.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Para sugestões de trabalhos futuros, pode-se indicar: 

− Avaliação da ocorrência de outros modos de falha em ligações T tubulares em perfis 

esbeltos com carregamento axial no banzo; 

− Avaliação de ligações T tubulares em perfis esbeltos solicitados com momento no 

montante, bem como com carregamento axial no banzo; 

− Avaliação de outras tipologias de ligações tubulares em perfis esbeltos com carregamento 

axial no banzo; 

− Avaliação da interferência da flambagem local no dimensionamento de ligações T de 

acordo com carga axial aplicada no banzo; 

− Avaliação de proposições de equações para o fator de forma Qu em ligações T com 

montante circular e banzo retangular. 

  



213 

 

REFERÊNCIAS 

AISC 360-16. AISI/AISC: Specification for Structural Steel Buildings. Chicago: American 

Institute of Steel Construction, 2016.  

American Society for Testing and Materials. ASTM A501: Standard Specification for Hot-

Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing. USA: ASTM, 2007.  

ANSYS Inc. ANSYS 11.0. EUA .Swanson Analysis System, , 2007.  

ANSYS Inc. ANSYS Versão 12.0. EUA, 2012.  

Araújo, A. H. M. DE; Sarmanho, A. M. C.; Batista, E. DE M.; Requena, J. A. V.; Fakury, R. 

H.; Pimenta, R. J. Projeto de estruturas de edificações com perfis tubulares de aço. 1. ed. 

Belo Horizonte: Ed. do Autor, 2016.  

ArcelorMittal. Tubo Industrial 6591 - 30 X 20 X 0,90 X 6M. Disponível em: 

<https://loja.arcelormittal.com.br/tubo-industrial--6591-30-x-20-x-0-90-x-6-metros/p>. 

Acesso em: 22 jun. 2020.  

ArchDaily. Mineirão / BCMF Arquitetos. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-117752/mineirao-slash-bcmf-arquitetos>. Acesso em: 7 

jan. 2019.  

ArchDaily. Passarela de Pedestres Tabiat / Diba Tensile Architecture. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/760046/passarela-de-pedestres-tabiat-diba-tensile-

architecture>. Acesso em: 7 jan. 2019.  

AWS D1.1/D1.1M. Structural welding code - steel. Miami: American Welding Society, 2010.  

Batista, E. DE M. Effective section method: A general direct method for the design of steel 

cold-formed members under local–global buckling interaction. Thin-Walled Structures, v. 48, 

n. 4–5, p. 345–356, Apr. 2010.  

Bu, X.-D.; Packer, J. A. Chord end distance effect on RHS connections. Journal of 

Constructional Steel Research, v. 168, p. 105992, 1 May 2020.  

Carvalho, P. R. M. DE; Grigoletti, G.; Barbosa, G. D. Curso básico de perfis de aço formados 

a frio. 3. ed. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2014.  

Cheng, B.; Qian, Q.; Zhao, X. L. Numerical investigation on stress concentration factors of 

squarebird-beakSHST-joints subject to axial forces. Thin-WalledStructures, v. 94, p. 435–

445, 2015.  

Cheng, S.; Becque, J. A design methodology for side wall failure of RHS truss X-joints 

accounting for compressive chord pre-load. Engineering Structures, v. 126, p. 689–702, 2016.  

Choo, Y. S.; Qian, X. D.; Liew, J. Y. R.; Wardenier, J. Static strength of thick-walled CHS X-



214 

 

joints—Part II. Effect of chord stresses. Journal of Constructional Steel Research, v. 59, n. 

10, p. 1229–1250, 1 Oct. 2003.  

Costa, C. T. DA. O sonho e a Técnica - A arquitetura de ferro no Brasil. 2. ed. São Paulo: 

[s.n.].  

EN 1993-1-1. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for 

buildings. Brussels: CEN (European Commitee for Standardization), 2005.  

EN 1993-1-8. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-8: Design of joints. Brussels: 

CEN (European Commitee for Standardization), 2005.  

Fakury, R. H.; Silva, A. L. R. C.; Caldas, R. B. Dimensionamento de elementos estruturais 

de aço e mistos de aço e concreto. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016.  

Fan, Y. RHS-to-RHS Axially Loaded X-Connections Offset Towards an Open Chord End. 

Toronto: University of Toronto, 2017. 

Feng, R.; Wu, C.; Chen, Z.; Roy, K.; Chen, B.; Lim, J. B. P. An experimental study on stainless 

steel hybrid tubular joints with square braces and circular chord. Thin-Walled Structures, v. 

155, p. 106919, Oct. 2020.  

Ficaço. Veja como funciona o processo de dobra de chapas de aço. Disponível em: 

<https://www.ficaco.com.br/single-post/2015/05/18/Veja-como-funciona-o-processo-de-

dobra-de-chapas-de-aço>. Acesso em: 17 jan. 2019.  

Fleischer, O.; Wardenier, J. Effect of chord tensile stress on the capacity of RHS K joints 

with gap in real girders. (H. & Zhao, Ed.)Tubular Structures XVI. Anais...Melbourne: 2018 

Foolad Machine Co. HSS Manufacturing Methods. Disponível em: 

<http://www.fooladmachine.com/en/hss/proc>. Acesso em: 17 jan. 2019.  

Garifullin, M.; Pajunen, S.; Mela, K.; Heinisuo, M. Finite element model for rectangular hollow 

section T joints. Rakenteiden Mekaniikka, v. 51, n. 3, p. 15–40, 2018.  

Gerken, F. S. Perfis Tubulares: Aspectos arquitetônicos e estruturais. Dissertação de 

Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2003.  

Golin S/A. Tubos de Aço Industriais com Costura. Disponível em: 

<https://golin.com.br/tubos-quadrados-retangulares-industriais_com_costura/>. Acesso em: 17 

jan. 2019.  

Gomes, F. P. Curso de estatística experimental. 13a ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 1990.  

Gomes, N. V.; De Lima, L. R. O.; Da S. Vellasco, P. C. G.; Da Silva, A. T.; Rodrigues, M. C.; 

Costa-Neves, L. F. Experimental and numerical investigation of SHS truss T-joints reinforced 



215 

 

with sidewall plates. Thin-Walled Structures, v. 145, p. 106404, Dec. 2019.  

Guerra, M. J. L. Estudo de ligações tipo “T” com perfis tubulares de seção composta de 

paredes esbeltas. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 

2017.  

Guerra, M. J. L.; Pereira, D. J. R.; Neto, J. B. S.; Sarmanho, A. M. C.; De Lima, L. R. O. 

Structural behaviour of thin-walled CHS-RHS T-joints: experimental and numerical 

assessment. Structures, 2020. Submetido à publicação. 

Guerra, M. J. L.; Nunes, G. V.; Sarmanho, A. M. C.; Pereira, D. J. R.; Neiva, L. H. DE A. 

Análise numérica de ligações tipo T com perfis tubulares. Revista de Estrutura do Aço, v. 7, 

n. 3, Apr. 2019.  

Guerra, M. J. L.; Sarmanho, A. M. C.; Nunes, G. V.; Pereira, D. J. R.; Neto, J. B. S. Análise 

numérica de ligações tipo “T” com perfis tubulares de paredes esbeltas. Revista da Estrutura 

de Aço - REA, 2017.  

Guerrieiro, L. C. B.; De Lima, L. R. O.; Vellasco, P. C. G. S.; Da Silva, A. T. An experimental 

and numerical study of flange plate reinforcements on a square hollow section T joint in 

compression. (Heidarpour, Zhao, Eds.)Tubular Structures XVI. Anais...2017 

IIW. Design Recommendations for Hollow Sections Joints - Predominantly Statically 

Loaded. 2. ed. IIW Annual Assembly, Helsinki: International Institute of Welding, Paris, IIW 

Doc. XV-701-89, 1989.  

IIW. Static design procedure for welded hollow section joints - Recommendations. 3. ed. 

IIW Annual Assembly, Singapure: International Institute of Welding, Paris, IIW Doc. XV-

1329-09, 2009.  

Indústria Hoje. Diferença entre Tubos de Aço com Costura e Sem Costura. Disponível em: 

<https://industriahoje.com.br/diferenca-tubos-de-aco-com-costura-sem-costura>. Acesso em: 

17 jan. 2019.  

Industrial, C. Tubos helicoidais. Disponível em: <http://www.centerval.com.br/tubos-

helicoidais>. Acesso em: 17 jan. 2019.  

Infraestrutura Urbana. Estrutura de aço para coberturas permite vãos livres de diversos 

tamanhos e formas com tecnologias customizadas ou pré-fabricadas. Disponível em: 

<http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/42/estrutura-de-aco-para-

coberturas-permite-vaos-livres-de-diversos-326368-1.aspx>. Acesso em: 7 jan. 2019.  

ISO 14346. Static design procedure for welded hollow-section joints - Recommendations. 

Genebra: International Organization for Standardization, 2013.  



216 

 

Karren, K. W. Effects of Cold-Forming on Light-Gage Steel Members. Journal of the 

Structural Division, ASCE Proceedings, v. 93, 1967.  

Kato, B.; Nishiyama, I. T-joints Made of Rectangular Tubes. Proceedings of the 5th 

International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, v. 5, n. 10, 1980.  

Kosteski, N.; Packer, J. A.; Puthli, R. S. A finite element method based yield load determination 

procedure for hollow structural section connections. Journal of Constructional Steel 

Research, v. 59, n. 4, p. 453–471, Apr. 2003.  

Lan, X.; Chan, T.-M.; Young, B. Structural behaviour and design of high strength steel CHS T-

joints. Thin-Walled Structures, p. 107215, Oct. 2020.  

Lesani, M.; Bahaari, M. R.; Shokrieh, M. M. Numerical investigation of FRP-strengthened 

tubular T-joints under axial compressive loads. Composite Structures, v. 100, p. 71–78, Jun. 

2013.  

Lima, L.; Vellasco, P.; Silva, A.; Rodrigues, M.; Neves, L.; Guerrieiro, L.; Mendes, F. Recent 

advances in tubular joints experiments in Brazil. Stahlbau, v. 87, n. 4, p. 355–362, Apr. 2018a.  

Lima, L. R. O.; Guerrieiro, L. C. B.; Da S. Vellasco, P. C. G.; Costa-Neves, L. F.; Da Silva, A. 

T.; Rodrigues, M. C. Experimental and numerical assessment of flange plate reinforcements on 

square hollow section T joints. Thin-Walled Structures, v. 131, p. 595–605, 2018b.  

Lipp, A.; Ummenhofer, T. Influence of tensile chord stresses on the strength of circular hollow 

section joints. Steel Construction, v. 7, n. 2, p. 126–132, May 2014.  

Liu, D. K.; Wardenier, J.; Van der Vegte, G. J. New Chord Stress Functions for Rectangular 

Hollow Section Joints. 14a International Offshore and Polar Engineering Conference, p. 

178–185, 2004.  

Lu, L. H.; Wardenier, J.; Isope; Ompec; Ksnaj; Winkel, G. D.; Rink, H. D.; Wardenter, J.; 

Isope; Ompec; Ksnaj. Ultimate deformation criteria for uniplanar connections between I-beam 

and RHS columns under in-plane bending. Proceedings of the Fourth (1994) International 

Offshore and Polar Engineering Conference, v. 4, p. 73–80, 1994a.  

Lu, L. H.; De Winkel, G. D.; Yu, Y.; Wardenier, J. Deformation limit for the strength of hollow 

section joints. Tubular Structures VI, p. 341–347, 1994b.  

Matos, R. M. M. P.; Costa-Neves, L. F.; De Lima, L. R. O.; Vellasco, P. C. G. S.; Da Silva, J. 

G. S. Resistance and elastic stiffness of RHS “T” joints: Part I - Axial brace loading. Latin 

American Journal of Solids and Structures, v. 12, n. 11, p. 2159–2179, 2015a.  

Matos, R. M. M. P.; Costa-Neves, L. F.; De Lima, L. R. O.; Vellasco, P. C. G. S.; Da Silva, J. 

G. S. Resistance and Elastic Stiffness of RHS “T” Joints: Part II - Combined Axial Brace and 



217 

 

Chord Loading. Latin American Journal of Solids and Structures, v. 12, p. 2180–2207, 

2015b.  

Mayor, I. M. S. Análise teórico-experimental de ligações tipo “K” e “KT” compostas por 

perfis tubulares de seção retangular e circular. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: 

Universidade Federal de Ouro Preto, 2010.  

McFadden, M. R. Effective Weld Properties for RHS-to-RHS Moment T-Connections. 

[s.l.] University of Toronto, 2012. 

Mendanha, F. O. Análise de ligações de perfis tubulares em aço do tipo “K” e “KT.” 

Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2006.  

Mendes, F. C. Análise teórico-experimental de ligações tipo “T”, “K” e “KT” com perfis 

metálicos tubulares. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro 

Preto, 2008.  

NBR 14762. Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a 

frio. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2010.  

NBR 16239. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edificações com perfis tubulares. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2013a.  

NBR 16239. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edificações com perfis tubulares. 1. ed. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2013b.  

NBR 8800. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008a.  

NBR 8800. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008b.  

NBR ISO 6892. Materiais metálicos - Ensaio de tração à temperatura ambiente. Rio de 

Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.  

Neto, J. B. DA S.; Pereira, D. J. R.; Sarmanho, A. M. C.; Guerra, M. J. L.; Alves, L. G. V. 

Ligações tubulares sujeitas à plastificação da face lateral do banzo. VI CONENGE. 

Anais...Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2019 

Neto, J. B. S. Análise numérica paramétrica de ligações do tipo T com carga no banzo. 

Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2020.  

Nizer, A.; De Lima, L. R. O.; Da S. Vellasco, P. C. G.; De Andrade, S. A. L.; Da S. Goulart, 

E.; Da Silva, A. T.; Da C. Neves, L. F. Experimental and numerical assessment of RHS T-joints 



218 

 

subjected to brace and chord axial forces. Steel Construction, v. 9, n. 4, p. 315–322, 2016.  

Nunes, G. V. Estudo paramétrico de ligações tipo “T”, “K” e “KT” compostas por perfis 

tubulares de seção retangular e circular. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade 

Federal de Ouro Preto, 2012.  

Nunes, G. V. Análise teórica-experimental de ligações com perfis metálicos tubulares 

(retangulares e circulares) considerando o efeito do carregamento do banzo. Tese de 

Doutorado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2017.  

Nunes, G. V.; Sarmanho, A. M. C.; Araújo, A. H. M. DE; Requena, J. A. V.; De Lima, L. R. 

O. Análise do comportamento de ligações tubulares T. XXXII CILAMCE. Anais...Ouro 

Preto: Congresso Ibero Latino Americano de Métodos Computacionais em Engenharia, 2011 

Packer, J. A.; Wardenier, J.; Zhao, X. L.; Van der Vegte, G. J.; Kurobane, Y. Design guide for 

rectangular hollow section (RHS) joints under predominatly static loading. [s.l: s.n.]. v. 54 

Packer, J. A.; Sun, M.; Tousignant, K. Experimental Evaluation of Design Procedures for Fillet 

Welds to Hollow Structural Sections. Journal of Structural Engineering, v. 142, n. 5, 2016.  

Pandey, M.; Young, B. Tests of cold-formed high strength steel tubular T-joints. Thin-Walled 

Structures, v. 143, p. 106200, 1 Oct. 2019.  

Pereira, D. J. R. Análise paramétrica de ligações tipo “T” compostas por perfis tubulares 

paredes esbeltas. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 

2018.  

Pereira, D. J. R.; Sarmanho, A. M. C.; Nunes, G. V.; Guerra, M. J. L.; Alves, V. N. Effect of 

fillet welds on T-joints with thin-walled chords. Proceedings of the Institution of Civil 

Engineers - Structures and Buildings, v. 171, n. 5, p. 1–12, 11 May 2018.  

Pereira, D. J. R.; Sarmanho, A. M. C.; Nunes, G. V.; Guerra, M. J. L.; Alves, V. N. Effect of 

fillet welds on T-joints with thin-walled chords. Proceedings of the Institution of Civil 

Engineers - Structures and Buildings, v. 172, n. 4, p. 301–312, 11 Apr. 2019.  

Puthli, R.; Packer, J. A. Structural design using cold-formed hollow sections. Steel 

Construction, v. 6, n. 2, p. 150–157, May 2013.  

Puthli, R.; Lipp, A.; Ummenhofer, T.; Wardenier, J. Thin-walled structural hollow section 

joints. Steel Construction, v. 6, n. 1, p. 34–38, Feb. 2013.  

Shen, Q.; Wang, J.; Liew, J. Y. R.; Gao, B.; Xiao, Q. Experimental study and strength 

evaluation of axially loaded welded tubular joints with round-ended oval hollow sections. Thin-

Walled Structures, v. 154, p. 106846, Sep. 2020.  

Silva, L. S. DA; Simões, R.; Gervásio, H.; Vellasco, P. C. G. DA S.; Lima, L. O. DE. 



219 

 

Dimensionamento de estruturas de aço: comparação entre o Eurocódigo 3 e a Norma 

Brasileira NBR 8800. 1. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2016.  

Silva, R. S. DA; Lima, L. R. O. DE; Vellasco, P. C. G. DA S.; Silva, J. G. S. DA; Freitas, A. 

M. S.; Nunes, G. V. Overview of tubular joints - EC3 x new CIDECT formulations. 

Connections VII - 7th International Workshop on Connections in Steel Structures. 

Anais...Timisoara: ECCS - European Covention for Constructional Steelwork, 2012 

Structurae. Luitpold Bridge. Disponível em: <https://structurae.net/structures/luitpold-bridge-

2006>. Acesso em: 7 jan. 2019.  

Sun, M. Mechanical Behaviour of Cold-Formed Hollow Structural Section Material. [s.l.] 

University of Toronto, 2014. 

Téchne. Independência estrutural. Disponível em: <http://techne17.pini.com.br/engenharia-

civil/183/artigo287954-2.aspx>. Acesso em: 21 jan. 2019.  

Timoshenko, S. P.; Winowsky-Krieger, S. Theory of plates and shells. 2a ed. Singapore: 

McGraw-hill, 1959.  

Tong, L. W.; Xu, G. W.; Yang, D. L.; Mashiri, F. R.; Zhao, X. L. Stress concentration factors 

in CHS-CFSHS T-joints: Experiments, FE analysis and formulae. Engineering Structures, v. 

151, p. 406–421, 2017.  

V. & M. do Brasil. Imagination & Inspiração: Coletânea de Estruturas Tubulares. Belo 

Horizonte: Tamóios, 2008.  

Vallourec. Tubos estruturais. Disponível em: 

<www.vallourec.com/countriez/brazil/PT/Media/catalogues>. Acesso em: 8 feb. 2017.  

Van der Vegte, G. J.; Makino, Y. Ultimate strength formulation for axially loaded CHS 

uniplanar T-joints. International Journal of Offshore and Polar Engineering, v. 16, n. 4, p. 

305–312, 2006.  

Van der Vegte, G. J.; Makino, Y. Further research on chord length and boundary conditions of 

CHS T- and X-joints. Advanced Steel Construction, v. 6, n. 3, p. 879–890, 2010.  

Van der Vegte, G. J.; Wardenier, J.; Puthli, R. S. FE analysis for welded hollow-section joints 

and bolted joints. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and 

Buildings, v. 163, n. 6, p. 427–437, Dec. 2010.  

Verola. Tubos estruturais com costura. Disponível em: <http://www.tubosverola.com.br>. 

Acesso em: 2 apr. 2016.  

Wardenier, J.; Choo, Y. S.; Packer, J. A.; Van der Vegte, G. J.; Shen, W. Design 

recommendations for axially loaded elliptical hollow section X and T joints. Steel 



220 

 

Construction, v. 7, n. 2, p. 89–96, May 2014.  

Wardenier, J.; Packer, J. A.; Zhao, X.-L.; Van der Vegte, G. J. Hollow sections in structural 

applications. Genebra: CIDECT, 2010.  

Wardenier, J.; Van der Vegte, G. J.; Liu, D. K. Chord Stress Function for Rectangular Hollow 

Section X and T Joints. 17a International Offshore and Polar Enginnering Conference. 

Lisboa, 2007.  

Zhao, X.-L. Deformation limit and ultimate strength of welded T-joints in cold-formed RHS 

sections. Journal of Constructional Steel Research, v. 53, n. 2, p. 149–165, 2000.  

Zhao, X.-L. Yield line mechanism analysis of steel members and connections. Progress in 

Structural Engineering and Materials, v. 5, n. 4, p. 252–262, Oct. 2003.  

Zhao, X.; Wardenier, J.; Packer, J. A.; Van der Vegte, G. J. Current static design guidance for 

hollow-section joints. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and 

Buildings, v. 163, n. 6, p. 361–373, 2010.  

Zhao, X.; Wilkinson, T.; Hancock, G. Cold-formed tubular members and connections - 

Structural behaviour and design. 1. ed. Kidlington, Oxford: Elsevier Ltd., 2005.  

Zhu, L.; Zhao, Y.; Li, S.; Huang, Y.; Ban, L. Numerical analysis of the axial strength of CHS 

T-joints reinforced with external stiffeners. Thin-Walled Structures, v. 85, p. 481–488, Dec. 

2014.  



221 

 

APÊNDICE A – ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Na Tabela A.1 a Tabela A.3, têm-se os resultados dos ensaios de caracterização, realizados 

neste trabalho, dos corpos de provas (CPs) retirados do perfil do banzo para cada série em 

estudo. 

Tabela A.1: Dados dos ensaios de caracterização do material do banzo da série SE1 (Continua). 

 

CP01 

y [-] 0,0034 

u [-] 0,4467 

fy [MPa] 300,92 

fu [MPa] 393,48 

fu/fy [-] 1,31 

E [GPa] 179,23 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 0,21 

E/Et [-] 858,26 

L [mm] 19,75 

L [%] 79,00 

 

CP02 

y [-] - 

u [-] - 

fy [MPa] 347,10 

fu [MPa] 403,75 

fu/fy [-] 1,16 

E [GPa] 4,25 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] - 

E/Et [-] - 

L [mm] 13,62 

L [%] 54,50 

 

CP03 

y [-] 0,0039 

u [-] 0,2054 

fy [MPa] 301,41 

fu [MPa] 393,72 

fu/fy [-] 1,31 

E [GPa] 169,59 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 0,46 

E/Et [-] 370,14 

L [mm] 9,17 

L [%] 36,70 
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Tabela A.1: Dados dos ensaios de caracterização do material do banzo da série SE1 (Conclusão). 

 

*CP04 (da região da costura) 

y [-] - 

u [-] - 

fy [MPa] 472,30 

fu [MPa] 511,14 

fu/fy [-] 1,08 

E [GPa] 4,23 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] - 

E/Et [-] - 

L [mm] 8,42 

L [%] 33,69 

 

Tabela A.2: Dados dos ensaios de caracterização do material do banzo da série SE2 (Continua). 

 

CP01 

y [-] 0,0035 

u [-] 0,1463 

fy [MPa] 377,51 

fu [MPa] 465,43 

fu/fy [-] 1,23 

E [GPa] 183,29 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 0,62 

E/Et [-] 297,71 

L [mm] 6,83 

L [%] 27,32 

 

CP02 

y [-] 0,0038 

u [-] 0,1573 

fy [MPa] 402,49 

fu [MPa] 475,27 

fu/fy [-] 1,18 

E [GPa] 162,70 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 0,47 

E/Et [-] 343,12 

L [mm] 10,81 

L [%] 43,25 

 

CP03 

y [-] 0,0247 

u [-] 0,5855 

fy [MPa] 356,50 

fu [MPa] 460,01 

fu/fy [-] 1,29 

E [GPa] 4,86 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 0,18 

E/Et [-] 26,31 

L [mm] 18,81 

L [%] 75,25 
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Tabela A.2: Dados dos ensaios de caracterização do material do banzo da série SE2 (Conclusão). 

 

*CP04 (da região da costura) 

y [-] 0,0040 

u [-] 0,0334 

fy [MPa] 476,40 

fu [MPa] 528,58 

fu/fy [-] 1,11 

E [GPa] 209,60 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 1,77 

E/Et [-] 118,11 

L [mm] 0,99 

L [%] 3,97 

 

Tabela A.3: Dados dos ensaios de caracterização do material do banzo da série SE3 (Continua). 

 

CP01 

y [-] 0,0044 

u [-] 0,0503 

fy [MPa] 385,55 

fu [MPa] 436,33 

fu/fy [-] 1,13 

E [GPa] 192,31 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 1,11 

E/Et [-] 173,70 

L [mm] 8,28 

L [%] 33,13 

 

CP02 

y [-] 0,0943 

u [-] 0,0988 

fy [MPa] 361,080 

fu [MPa] 412,717 

fu/fy [-] 1,14 

E [GPa] 210,532 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 11,437 

E/Et [-] 18,408 

L [mm] 11,27 

L [%] 45,09 

 

*CP03 (da região da costura) 

y [-] 0,0039 

u [-] 0,0418 

fy [MPa] 458,68 

fu [MPa] 503,77 

fu/fy [-] 1,10 

E [GPa] 193,78 

Et ((fu-fy)/(u-y)/1000) [GPa] 1,19 

E/Et [-] 162,50 

L [mm] 5,78 

L [%] 23,11 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DOS MODELOS PARAMÉTRICOS 

Diante do grande número de modelos numéricos desenvolvidos e avaliados no estudo 

paramétrico, os seus resultados estão apresentados na tabela “Resultados da Análise 

Paramétrica”, disponibilizada por meio do link ou do código QR, ambos apresentados na Tabela 

B.1 a seguir. 

Tabela B.1: Resultados dos modelos numéricos desenvolvidos para a análise paramétrica. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUrxB2SaW4dkZWXMesi4G

35Kmv_F70JC?usp=sharing 
 

 

As seguintes informações podem ser observadas nas colunas da tabela na ordem como segue: 

• Parâmetros geométricos 2 e ; 

• Classe – Classificação da seção transversal do banzo de acordo com a norma EN 1993-1-

8 (2005), conforme apresentado no item 2.2; 

• N0 ((%Afy0) – Porcentagem de carga aplicada no banzo em relação à carga de escoamento 

(sinal negativo para compressão); 

• Nnum – Capacidade de carga numérica obtida segundo o critério de deslocamento limite 

proposto por Lu et al. (1994b), conforme apresentado no item 2.7; 

• Critério de falha – Critério de falha da ligação, conforme apresentado no item 2.7; 

• NISO – Capacidade de carga de cálculo obtido a partir das equações da ISO 14346 (2013); 

• NNBR – Capacidade de carga de cálculo obtido a partir das equações da NBR 16239 (2013); 

• NPRO – Capacidade de carga de cálculo obtida a partir das equações propostas para do fator 

de redução Qf,reg, por meio de regressões numéricas dos seus expoentes C1,reg, para 

condições de validade específicas (apresentadas no item 8.2) e de acordo com a razão de 

tensão no banzo (n) dos modelos de ligação T; 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUrxB2SaW4dkZWXMesi4G35Kmv_F70JC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tUrxB2SaW4dkZWXMesi4G35Kmv_F70JC?usp=sharing
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• Qf,num – Fator de redução da capacidade de carga dos modelos do estudo paramétrico 

obtidos numericamente; 

• Qf1,Rd(ISO) – Fator de redução da capacidade de carga dos modelos do estudo paramétrico 

calculados analiticamente segundo a ISO 14346 (2013); 

• Qf1,Rd(NBR) – Fator de redução da capacidade de carga dos modelos do estudo paramétrico 

calculados analiticamente segundo a NBR 16239 (2013);  

• Qf,reg – Fator de redução da capacidade de carga dos modelos do estudo paramétrico obtidos 

a partir das regressões numéricas dos seus expoentes C1,reg. 
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APÊNDICE C – FATORES DE REDUÇÃO NUMÉRICOS E DE REGRESSÃO 

As comparações entre os fatores de redução Qf,num e Qf,reg são apresentadas graficamente na 

Tabela C.1 e na Tabela C.2, respectivamente, para os modelos numéricos sujeitos a uma razão 

de tensões n ≤ 0 e n ≥ 0 para cada grupo de modelos e seus distintos limites de validade. Nos 

gráficos dessas comparações, os modelos foram diferenciados por marcadores, segundo o 

diâmetro do montante (β), e por cores, segundo a esbeltez do banzo (2γ). Nessas tabelas, ainda, 

são fornecidos os dados estatísticos referentes à média das relações entre os fatores de redução 

(Qf,reg / Qf,num), assim como os coeficientes de variação (CoV).    

Tabela C.1: Gráfico Qf,num versus Qf,reg para modelos com n ≤ 0 e suas condições de validade 

(Continua). 
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Tabela C.1: Gráfico Qf,num versus Qf,reg para modelos com n ≤ 0 e suas condições de validade 

(Conclusão). 
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Grupo de modelos e limites de validade 
Média      

Qf,reg / Qf,num 
CoV nº Modelos 

Grupo 1 (Classes 1 a 4): 

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e 40 ≤ 2γ ≤ 80 

ou 0,27 ≤ β ≤ (0,1 + 0,01 × 2γ) e 27 ≤ 2γ < 40 

0,995 0,031 318 

Grupo 2 (Classes 1 e 2):  

(0,1 + 0,01 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 27 ≤ 2γ < 40 

0,995  0,026 144 

 

Tabela C.2: Gráfico Qf,num versus Qf,reg para modelos com n ≥ 0 e suas condições de validade 

(Continua). 
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Tabela C.2: Gráfico Qf,num versus Qf,reg para modelos com n ≥ 0 e suas condições de validade 

(Conclusão). 
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Grupo de modelos e limites de validade  
Média      

Qf,reg / Qf,num 
CoV nº Modelos 

Grupo 1 (Classe 4):  

0,27 ≤ β ≤ 0,77 e  

40 < 2γ ≤ 80 

0,986 0,036 198 

Grupo 2 (Classes 1, 2 e 3): 

0,27 ≤ β ≤ (-0,3 + 0,02 × 2γ) e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

0,991 0,021 54 

Grupo 3 (Classes 1, 2 e 3): 

(-0,3 + 0,02 × 2γ) ≤ β ≤ 0,77 e 

27 ≤ 2γ ≤ 40 

0,991 0,025 210 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


