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RESUMO 

O uso de estruturas com perfis tubulares tem ganhado espaço na construção 

civil principalmente devido ao desempenho estrutural associado a resistência as 

forças axiais e alta rigidez torcional. O processo de fabricação e transporte de 

estruturas metálicas condiciona o comprimento dos perfis a valores máximos que 

em muitos casos não correspondem ao vão da edificação. Assim, tem-se a 

necessidade de utilização de algum mecanismo que possibilite a emenda dos 

perfis/elementos, e então obter o comprimento desejado. Nesta pesquisa 

apresenta-se um estudo teórico, numérico e experimental de uma nova tipologia 

de ligação de emenda de perfis tubulares, denominda por ligação luva. Sua 

composição é formada por perfis tubulares estruturais de aço, com seção 

transversal circular. A ligação dos tubos é feita utilizando-se um tubo adicional 

de menor diâmetro posicionado internamente aos tubos, e conectados por meio 

de parafusos passantes. Os parafusos podem estar posicionados de forma 

alinhada (em eixo) ou cruzada (em eixo cruzados). No programa experimental 

foram avaliados 43 protótipos da ligação luva com parafusos alinhados e com 

parafusos cruzados. A avaliação dos resultados experimentais contribuiu para o 

entendimento do comportamento da ligação luva e permitiu o desenvolvimento 

e calibração dos modelos numéricos. Com uso de um programa computacional, 

em elementos finitos, Ansys, foi desenvolvido um modelo numérico calibrado 

com os resultados experimentais, sendo esse a base para o estudo paramétrico. 

Na análise numérica paramétrica foram simulados e analisados um total de 374 

modelos numéricos, considerando a ligação luva com parafusos alinhados e com 

parafusos cruzados. Dessa forma, a partir dos resultados numéricos, foi possível 

identificar e analisar adequadamente os possíveis modos de falhas da ligação: 

escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida, cisalhamento dos 

parafusos, ovalização dos furos e flexão dos parafusos, bem como limites 

geométricos de utilização da luva. Em seguida foram propostas formulações 

para os modos de falha da ligação com parafusos alinhados e cruzados e os 

bons resultados, demonstram a viabilidade da utilização dessa nova tipologia de 

ligação. 

 

Palavras chave: Perfil tubular circular; Ligação de emenda; Ligação luva; Ligação 

parafusada. 
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ABSTRACT 

The use of structures with tubular profiles has gained space in civil construction 

due to its excellent structural performance. Due to the excellent response under 

tension, compression and torsion tubular profiles are widely used in structural 

trusses, especially in large lengths. The profiles have a limited length, due to the 

manufacturing and transport process. Therefore, there is a need to use some 

mechanism to carry out performs the joint of the profiles and obtain the desired 

length. The goal of this work is to develop a new type of connection called sleeve 

connection, used in circular hollow sections (CHS). The sleeve connection 

consists of two tubes internally connected through a third tube with a smaller 

diameter with bolts through to the tubes and arranged in line (staggered bolts) or 

cross. This research presents a theoretical, experimental and numerical study of 

sleeve connection in CHS. 43 prototypes of sleeve connection with staggered 

bolts or with crossed bolts were evaluated in experimental program. The 

evaluation of the experimental results contributed to the understanding of the 

behavior of sleeve connection and allowed the development and calibration of 

the numerical models. By Ansys computational software, a numerical model was 

developed using the finite element method (FEM). In the parametric numerical 

analysis, 374 numerical models were simulated and analyzed considering sleeve 

connection with staggered bolts and crossed bolts. Thus, from the numerical 

results, it was possible to adequately analyze the possible failure modes of the 

connection: yielding of gross cross-section, fracture through the effective net 

area, shear failure of bolt, bearing failure of plate and bending failure of bolts. The 

evaluation of the numerical models studied in this work allowed the proposal of 

formulations capable of evaluating the behavior of the sleeve connections with 

staggered and crossed bolts as a function of the failure modes. The good results, 

obtained according to proposed design procedure, demonstrated the viability of 

the use of this new type of connection. 

 

Keywords: Circular hollow section, Connections, Sleeve connections; Bolt 

connections. 
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 CAPÍTULO 1 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Histórico e uso dos perfis tubulares 
 

No Brasil, o uso do aço nas construções teve início no período industrial quando 

era importado de produtores europeus. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise 

de 1929 a indústria teve que se desenvolver devido a inviabilidade de importação. 

A produção de aço no Brasil iniciou-se em 1946 com a construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Com o rápido desenvolvimento do mercado 

siderúrgico o aço passou a ser transformado em perfis e em tubos (Estruturas 

Tubulares, (2016)). 

 

Com relação aos perfis de seção tubular, no ano de 1886, em Remscheid na 

Alemanha, os irmãos Mannesmann produziram seu primeiro tubo sem costura, pelo 

processo de laminação. Desde então surgiram diversas fábricas de produção de 

tubos de aço, tendo início a empresa Mannesmannröhren-Werke. Em 1954 a 

Mannesmannröhren-Werke, a pedido do governo brasileiro, inaugurou sua usina 

de produção de tubos para atender à demanda de tubos sem costura por parte das 

petrolíferas do país, atual Vallourec Tubos do Brasil (Estruturas Tubulares, (2016)). 

 

Segundo Glijnis (2001) uma das primeiras construções em estruturas tubulares foi 

a ponte ferroviária Conway Railway (Figura 1.1), construída por volta do ano de 

1850 e composta por duas seções tubulares retangulares, de 5,7 m de altura e 4,2 

m de largura num comprimento de 140 m. Na Figura 1.2 é apresentada a seção 

transversal da ponte ferroviária em perfil tubular, na qual também se observa o trem 

que passa pela ponte. Após 40 anos um passo histórico foi dado na engenharia 

com a construção da ponte ferroviária sob o rio Forth, Reino Unido, ponte 

estruturada com perfis tubulares com um vão livre de mais de 500 m, Figura 1.3. 
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Figura 1.1 - Ponte Conway Railway 

Fonte: Conway Railway Bridge, 
(2016) 

 
Figura 1.2 - 

Seção 
transversal 

 
Figura 1.3 - Ponte do Forth 
Fonte: Forth Bridge (2016) 

Fonte: Glijnis (2001) 

 

O uso de estruturas com perfis tubulares tem ganhado, cada vez mais, espaço na 

construção civil devido ao seu excelente desempenho estrutural relacionado às 

características associadas à forma fechada da seção. São perfis que possuem alta 

rigidez torcional e alta capacidade resistente a cargas axiais e a efeitos 

combinados, permitindo a aplicação em colunas e terças de coberturas, 

principalmente para o uso em grandes vãos, além de fatores estéticos que 

permitem alternativas inovadoras de projetos e economia de material. 

 

Devido à excelente resposta aos esforços axiais os perfis tubulares são 

amplamente empregados em sistemas estruturais treliçados, principalmente em 

grandes vãos livres. Na Figura 1.4 apresentam-se exemplos de utilização de 

sistemas treliçados em coberturas de estádios com a utilização de perfis de seção 

tubular. 

  

(a) estádio AWD Arena (b) estádio Wembley 
 

Figura 1.4 - Sistemas treliçados em coberturas de estádios 
Fonte: V&M do Brasil, (2008) 

 

No Brasil o aproveitamento de equipamentos usados em obras dos Jogos Pan-

americanos de 2007 e o legado do evento foram dois fatores que contribuíram para 
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que o Rio de Janeiro pudesse sediar a copa de 2014 e os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016. Considerando o prazo reduzido, com relação as obras 

necessárias de construções e reformas, optaram-se, em muitos casos, pelo uso de 

soluções com sistemas construtivos industrializados e de estruturas desmontáveis. 

Com isso, combinando as tecnologias inovadoras, contemplando as necessidades 

técnicas específicas e possibilitando a execução de projetos arquitetônicos 

diferenciados, as estruturas metálicas foram largamente empregadas (Maratona de 

Obras (2016)). 

 

Os sistemas treliçados com uso de perfis tubulares foram empregados em diversas 

obras de construção e reformas de coberturas, como o Estádio do Mineirão em Belo 

Horizonte – MG (Figura 1.5). Outro exemplo é o Parque Aquático Maria Lenk, no 

qual fez-se o uso de perfis tubulares na estrutura treliçada da cobertura das 

arquibancadas (Figura 1.6). 

  
(a) sistema treliçado (b) detalhe 

 
Figura 1.5 - Sistema treliçado em cobertura do Estádio Mineirão em Belo Horizonte 

Fonte: BCMF Arquitetos (2018) 

 

  

(a) Parque Aquático Maria Lenk (b) detalhe da cobertura 
 

Figura 1.6 - Sistema treliçado com perfis tubulares no Parque Aquático Maria Lenk 
Fonte: (a) Rio2016 (2016); (b) Veja (2016) 
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O uso de estruturas com perfis tubulares também está associado ao uso em 

grandes vãos livres, o que demanda uma necessidade de perfis estruturais com 

comprimentos elevados. Para racionalização da fabricação, da montagem de uma 

estrutura metálica e facilitação do transporte, os tubos são subdivididos em barras 

com tamanhos menores. Surge, então, a necessidade de utilização de algum 

mecanismo de ligação para conectar um tubo ao outro, e, assim, se dá a formação 

da estrutura desejada. 

 

No processo de fabricação das estruturas com uso de perfis tubulares as ligações 

são feitas por meio de soldas ou parafusos. Na maioria dos casos, as ligações que 

utilizam processos de soldagem necessitam de um elevado controle de execução 

e qualidade, realizadas na fábrica e as ligações parafusadas, relacionadas 

diretamente com a montagem da estrutura, são realizadas em campo. Associando 

o fator economia com a escolha pelo uso desses perfis destaca-se, então, a 

necessidade de desenvolvimento de metodologias que racionalizem as ligações, 

soldadas ou parafusadas, utilizadas nesses perfis, garantindo eficiência no seu 

comportamento. 

 

Por isso a necessidade de estudos relacionados às ligações em perfis tubulares, o 

que têm levado, em todo mundo, ao crescimento das investigações teóricas acerca 

do comportamento das ligações em estruturas metálicas, visando melhorias no 

comportamento e criação de novas tipologias de ligações, com aproveitamento das 

características mecânicas, que facilitem os processos de fabricação e de 

montagem. 

 

Nesta pesquisa apresenta-se um estudo de uma nova tipologia de ligação de 

emenda de perfis tubulares, denominda por ligação luva. Sua composição é 

formada por perfis tubulares estruturais de aço, com seção transversal circular. A 

ligação dos tubos é feita utilizando-se um outro tubo de menor diâmetro posicionado 

internamente aos tubos, e conectados por meio de parafusos passantes. 

 

Na Figura 1.7 observam-se as características da ligação luva, ligação tubo externo-

tubo externo com tubo interno por meio de parafusos passantes. O tubo externo 

pode representar os banzos, ou diagonais, de uma treliça e a luva, com a qual é 
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feita a ligação dos tubos externos, é representada pelo tubo interno. A ligação luva, 

ilustrada na Figura 1.7, pode possuir um arranjo de furação com parafusos 

alinhados ou cruzados. A ligação com parafusos alinhados apresenta uma 

configuração mais harmônica e de mais fácil montagem quando comparada com a 

ligação luva com parafusos cruzados. Porém, para uma situção em que a ação 

provoque um efeito em torno de um eixo paralelo à posição dos parafusos não seria 

atendida pela configuração de parafusos alinhados, pode-se optar pelo uso dos 

parafusos cruzados. 

 

(a) com parafusos alinhados 
 

(b) com parafusos cruzados 
 

Figura 1.7 – Configuração representativa da ligação luva 

 

1.2 Justificativa 
 
O crescimento do uso de perfis tubulares em projetos estruturais tem sido destaque 

nas últimas décadas. No Brasil, a solução em perfis tubulares algumas vezes não 

é a opção escolhida pelos projetistas, que tendem a optar pelo uso dos perfis de 

seção aberta com comportamentos mais conhecidos e soluções mais consagradas. 

Um outro fator que contribui com a escolha e preferência dos perfis de seção aberta 

é a facilidade de execução das ligações desses perfis, que podem ser feitas por 

meio de chapas, soldas e parafusos de maneira mais consagrada. No caso das 

ligações tubulares pode ser necessário o uso de equipamentos específicos, para o 

corte dos tubos, o que aumentaria os custos com fabricação. 

 

Nas estruturas treliçadas a adoção de perfis tubulares, reconhecidos como 

excelentes soluções estruturais, não, necessariamente, reflete em obras 

econômicas. Os custos de um edifício metálico estão associados aos processos de 
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fabricação e montagem e também ao sistema de ligação da estrutura. Dependendo 

das necessidades construtivas, diferentes tipos de ligações podem ser empregados 

no sistema estrutural treliçado. Dessa forma, as ligações realizadas em campo 

podem resultar em elevação dos custos bem como no tempo de execução do 

empreendimento. 

 

Até o ano de 2013 para os projetos em estruturas de aço se fazia uso apenas das 

prescrições normativas da ABNT NBR 8800 (2008) ou de prescrições 

internacionais. Porém, na ABNT NBR 8800 (2008), Projeto de estruturas de aço e 

de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, não são abordadas todas as 

particularidades acerca do comportamento dos perfis tubulares. Nesse ano, foi 

apresentada a norma brasileira desenvolvida para dimensionamento de estruturas 

com perfis tubulares, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edificações com perfis tubulares, ABNT NBR 16239 (2013). A partir de 

então os projetistas que optarem pelo projeto de uma estrutura com uso de perfis 

tubulares não precisam mais recorrer às prescrições normativas internacionais, 

com as quais poderiam ser necessárias algumas adaptações para uso no Brasil. 

Com a norma em circulação possibilita-se o crescimento e a disseminação de 

projetos em estruturas tubulares, estimulando a escolha dos perfis tubulares como 

elementos estruturais no Brasil. 

 

A opção de emenda de perfis tubulares apresentada pela ABNT NBR 16239 (2013) 

é a ligação flangeada. As ligações flangeadas são constituídas por duas placas 

(placas do flange) ligadas por solda de filete na extremidade dos perfis a serem 

conectados, com as placas unidas entre si por parafusos (Figura 1.8). Essas 

ligações são denominadas flangeadas circulares, quando aplicadas a perfis 

tubulares circulares, e são a forma mais utilizadas em perfis tubulares. 
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Figura 1.8 - Ligação flangeada em perfis circulares e retangulares 
Fonte: ABNT NBR 16239 (2013) 

 
Este trabalho apresenta um estudo teórico, numérico e experimental de uma nova 

tipologia de ligação denominada luva, desenvolvida para atender os princípios de 

facilidade de montagem e de estética. Essa ligação facilita a montagem de uma 

estrutura treliçada, sendo esteticamente mais vantajosa quando comparada com a 

ligação flangeada, mais usual em perfis tubulares. A ligação luva também possibilita 

a continuidade do perfil de maneira harmoniosa e elegante tornando-se uma ligação 

mais discreta na estrutura real. Além disso se torna, para o projetista, uma outra 

opção de uso de emendas em perfis tubulares. 

 

Então, visando simplicidade na configuração geométrica e com melhor 

desempenho estético, quando comparada à ligação flangeada, tem-se a ligação 

estudada neste trabalho. A ideia da ligação consiste em eliminar o uso do flange, 

fazendo a conexão usando-se apenas tubos e parafusos.  

 

Com os ensaios experimentais, realizados anteriormente por Silva (2012) e 

Amparo (2014), foi possível identificar um novo mecanismo de colapso − flexão dos 

parafusos passantes da ligação luva. Esse mecanismo não é previsto nas 

prescrições normativas, quando se avalia os parafusos da ligação, e possui 

influência na capacidade resistente da ligação. Os resultados anteriores 

possibilitaram a proposição de uma nova equação para o modo de falha citado. No 

entanto, os resultados não foram totalmente ajustados para uma maior variação 

dos parâmetros geométricos como: diâmetro e espessura dos tubos além do 

número de parafusos. Neste sentido justifica-se um estudo numérico utilizando um 

modelo em método dos elementos finitos (MEF), calibrado com experimentos e 
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uma parametrização para avaliação da equação proposta para o modo de falha de 

flexão do parafuso. 

 

Além do modo de falha por flexão do parafuso destaca-se que os demais modos 

como, por exemplo, a ruptura da seção líquida, devem ser estudados e ajustados. 

Os resultados de Silva (2012) e Amparo (2014) indicaram que com uma avaliação 

teórica dos demais modos, baseada em adaptações de prescrições existentes, o 

valor da capacidade resistente é contra a segurança quando comparado com os 

resultados experimentais. Esta dispersão pode estar relacionada à forma de 

obtenção das equações teóricas que consideram tração em chapas e não em tubos 

(superfície curva), necessitando assim da consideração de efeitos como o “shear 

lag” no dimensionamento, justificando também a necessidade de estudo da 

influência desse fenômeno na ligação luva. 

 

Os estudos referentes as ligações luva tiveram início no ano de 2011, portanto, 

ainda são poucos os materiais disponíveis na literatura que abordam essa tipologia 

de ligação. 

 

1.3 Objetivo 
 

O objetivo deste trabalho é adicionar contribuições no desenvolvimento de uma 

nova tipologia de ligação de emenda de barras de seção tubular circular com uso 

de uma barra adicional interna, também de seção tubular circular, com parafusos 

passantes aos tubos: ligação luva. 

 

Dessa forma, neste trabalho, pretende-se realizar uma avaliação teórica, numérica 

e experimental de ligações luva formadas por perfis tubulares circulares em aço e 

propor formulações para o seu dimensionamento.  

 

1.4 Metodologia 
 

A inspiração para o desenvolvimento de uma nova tipologia de ligação está 

associada a aspectos de mercado e consumo. A ligação luva, apresentada no 
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item 1.1, foi desenvolvida para atender aspectos de facilidade de montagem bem 

como de estética da estrutura. 

 

Para o desenvolvimento de uma nova tipologia de ligação faz-se necessário a 

compreensão do comportamento estrutural da ligação e a proposição de 

formulações adequadas para o seu dimensionamento. 

 

A ligação luva é uma nova tipologia de ligação, não prescrita em normas. Assim, 

não existem formulações necessárias para determinação da sua capacidade 

resistente. 

 

Para avaliar essa nova configuração de ligação, denominada de ligação luva, uma 

nova campanha experimental foi realizada considerando os possíveis modos de 

falha dominantes na ligação (o escoamento da seção bruta, a ruptura da seção 

líquida, o cisalhamento dos parafusos, a ovalização dos furos e a flexão dos 

parafusos). O estudo experimental subsidiou a calibração e um estudo paramétrico 

com modelo numérico em elementos finitos. 

 

Como etapas para o desenvolvimento deste trabalho podem ser descritas: 

 Realização de um estudo de bibliografias que tratam do tema em questão, 

visando reunir informações que pudessem servir de embasamento para os 

estudos propostos neste trabalho de pesquisa; 

 Avaliar de forma mais criteriosa os resultados experimentais anteriores 

apresentados por Silva (2012) e Amparo (2014) e realizar novo programa 

experimental complementar aos realizados por esses autores; 

 Definição de programas experimentais para análise do comportamento da 

ligação luva; 

 Desenvolvimento de um modelo numérico via elementos finitos e calibrado 

com base em resultados experimentais; 

 Realização de um estudo paramétrico da ligação com variação das 

características geométricas dos componentes da ligação; 

 Definição de metodologias de projeto e avaliação dos mecanismos de falha 

da ligação luva em perfis tubulares de seção circular.  
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1.5 Detalhamento do corpo do trabalho 
 
No capítulo 1 – Introdução: apresenta-se uma contextualização do uso de perfis 

tubulares e ligações, as justificativas e os objetivos deste trabalho. 

 

No capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: apresentam-se estudos presentes na 

literatura relacionados com as tipologias de ligações em perfis tubulares e uma 

evolução dos estudos relacionados à tipologia de ligação estudada neste trabalho. 

 

No capítulo 3 – Análise Teórica da Ligação Luva: é apresentado um procedimento 

para dimensionamento teórico da ligação luva. 

 

No capítulo 4 – Análise Experimental: é apresentada a metodologia dos ensaios 

experimentais e uma descrição dos protótipos ensaiados. Nesse capítulo também 

são apresentados os resultados e discussão dos experimentos realizados. 

 

No capítulo 5 – Modelo Numérico: é apresentado o trabalho numérico que foi 

desenvolvido com detalhamento do modelo desenvolvido com uso do software de 

elementos finitos. 

 

No capítulo 6 – Calibração e Análise dos Modelos Numéricos: Neste capítulo é 

apresentada a calibração do modelo numérico e análise dos resultados 

encontrados para os modelos calibrados. 

 

No capítulo 7 – Análise Paramétrica e Propostas de Formulações: apresentam-se 

as respostas obtidas, pelas simulações numéricas, do estudo com variação das 

propriedades geométricas. Neste capítulo também são apresentadas as 

formulações propostas para o dimensionamento da ligação luva. 

 

No capítulo 8 – Considerações Finais: apresenta-se as conclusões obtidas a partir 

do desenvolvimento deste trabalho. 
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 CAPÍTULO 2 
 
 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
A ligação luva, objeto de estudo deste trabalho, é uma nova tipologia de ligação, 

portanto, não existem muitas referências diretamente associadas a esse tema. 

 

Por se tratar de uma tipologia de ligação empregada em perfis tubulares, neste 

capítulo, inicialmente, serão abordadas algumas ligações que podem ser usadas 

como união de elementos compostos por esses perfis. Em seguida serão 

abordadas as ligações mais usuais em perfis tubulares como, por exemplo, a 

ligação flangeada e em sequência têm-se os estudos iniciais referentes à ligação 

luva. 

2.1 Ligações de emenda em perfis tubulares 

 
Diversas pesquisas são desenvolvidas em todo o mundo relacionadas ao uso dos 

perfis tubulares. O primeiro manual que fornece diretrizes relacionadas às ligações 

em estruturas de aço com uso de perfis tubulares foi publicado em 1971, e é 

baseado em estudos teóricos e experimentais de Packer e Henderson (1997). Com 

a evolução das pesquisas, tem-se a elaboração de documentos normativos para 

uso dessa tipologia de perfis, como, por exemplo, as normas europeias e 

americana, Eurocode (2005) e AISC (2010). Um outro exemplo é a ISO 14346 

(2013) que dá diretrizes para o projeto e análise de ligações em estruturas 

compostas por perfis tubulares de seção circular (circular hollow secction - CHS), 

quadrado (square hollow secction - SHS) ou retangular (rectangular hollow secction 

- RHS), e é baseada nas discussões relacionadas às estruturas tubulares 

apresentadas no CIDECT (2009). No Brasil a norma que fornece as prescrições 

para projetos com uso de perfis tubulares é a ABNT NBR 16239 (2013): Projeto de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações com 

perfis tubulares. 
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As formulações propostas nas prescrições para determinação das capacidades 

resistentes são baseadas em estudos experimentais e numéricos. Essas 

formulações possuem intervalos de variação de características geométricas nas 

quais podem ser aplicadas, e variam em função das diferentes possibilidades de 

falha da estrutura. Portanto, diversos estudos ainda podem ser desenvolvidos a fim 

de estender esses limites, ou até mesmo criar novas formulações de acordo com a 

variação de paramentos geométricos ou até mesmo da configuração de uma nova 

tipologia geométrica.  

 

As tipologias de ligações devem apresentar capacidade resistente, relacionadas 

aos possíveis modos de falha e adequadas à segurança, permitindo assim seu uso 

e aplicabilidade. Então, para avaliar quantitativamente a influência de cada 

mecanismo de falha é para essencial a correta verificação da resistência da ligação, 

buscando estabelecer uma boa correlação entre a estrutura real e as hipóteses de 

dimensionamento. 

 

O desafio de encontrar soluções para ligações para emenda de barras tubulares, 

em sistemas treliçados que apresentem segurança adequada à utilização, e que 

sejam de simples execução, além de baixo custo de fabricação e montagem, leva 

ao desenvolvimento de diversas pesquisas relacionas a esse tema 

(Minchillo (2011)). 

 

Keays (2006) avaliou diferentes configurações de ligações em perfis tubulares, 

como os exemplos apresentados na Figura 2.1. Apresentou observações sobre os 

aspectos críticos de cada tipo de ligação, destacando que os parafusos, na maioria 

dos casos, estão submetidos à tração ou cisalhamento, e quando submetidos à 

cisalhamento apresentam uma melhor ductilidade. Avaliou também os custos das 

diversas tipologias, afirmando que as ligações mais preferidas, relacionadas à 

estética, são aquelas que podem ser ocultadas. 
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Figura 2.1 - Tipologias de ligação em treliças 
Fonte: Keays (2006) 

 

Os flanges parafusados configuram a tipologia mais empregada para ligações em 

barras de treliças. A importância dessas ligações deve-se ao fato dos flanges 

permitirem a racionalização da fabricação e da montagem de uma estrutura 

metálica, possibilitando a subdivisão de barras e módulos mais longos, facilitando, 

dessa forma, o transporte. Na Figura 2.2 é apresentado um sistema treliçado com 

uso de perfis tubulares com ligações com flanges parafusados e um detalhe dessa 

tipologia de ligação. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.2 - (a) Treliça de cobertura de grandes vãos; (b) detalhe da ligação banzo-banzo 
com ligação flangeada 

Fonte: (a) comunicação pessoal; (b) Vieira (2011) 

 

Esse sistema é composto por uma placa, com determinado número de furos, 

soldada nas extremidades dos tubos a serem conectados. Em campo a ligação é 
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finalizada com uso de parafusos. As placas podem ser circulares ou 

retangulares/quadradas, como apresentado na Figura 2.3 (a) (b) e (c). 

 

   
(a) (b) (c) 

 
Figura 2.3 - Tipologias de flanges (a) vista lateral; (b) flange circular; (c) flange 

retangular/quadrado 
Fonte: Requena e Santos (2007) 

 
Devido à falta de estudos relacionados ao dimensionamento de flanges solicitados 

à tração Rockey e Griffiths (1970), na universidade britânica University College 

Cardiff, estudaram flanges vazados (ring flanges) submetidos a tração, por meio de 

47 ensaios experimentais e análises numéricas, via elementos finitos. Os autores 

apresentaram recomendações para determinação da resistência da ligação, 

influenciada pelas características geométricas, baseados em modelos 

experimentais e numéricos. 

 

Pelo fato da grande aplicabilidade dessa tipologia de ligação, nos sistemas 

treliçados com grandes vãos, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, no 

decorrer dos anos, com o objetivo de avaliar o comportamento da ligação propondo 

soluções adequadas ao seu dimensionamento. 

 

Kato e Hirose (1985) apresentaram estudos teóricos e experimentais com flanges 

nos quais avaliaram o escoamento da placa do flange, a ruptura dos parafusos e 

ruptura no tubo e solda. A partir dos resultados metodologias foram propostas para 

o dimensionamento de flanges em perfis tubulares circulares. 

 

Birkemoe e Packer (1986) propuseram uma metodologia de cálculo para flanges 

retangulares. E Cao e Packer (1997) baseados em análises elásticas apresentam 

formulações para o dimensionamento de flanges circulares. 
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Santos (2003) apresenta análises de ligações em barras tubulares circulares, 

quadradas e retangulares. Foram verificadas as resistências de cálculo das barras, 

chapas de ligação e parafusos. Observou-se que as barras envolvidas nestas 

ligações também sofrem a influência de esforços adicionais provocados por 

excentricidades. Como resultado, foi desenvolvido um programa computacional 

para automatizar o dimensionamento e a verificação das ligações estudadas, 

visando a racionalização do sistema de cálculo. 

 

O CIDECT (2009) apresenta tabelas e formulações para o dimensionamento de 

ligações com flange em perfis tubulares circulares, baseado em formulações 

propostas por Igarashi et al. (1985). Essas formulações também foram adotadas 

pela norma americana AISC (2010). No Brasil o dimensionamento de ligações 

flangeadas pode ser realizado segundo as prescrições da norma brasileira ABNT 

NBR 16239 (2013). 

 

Ainda referente aos estudos relacionados a ligações Couchaux, Hjiaj e 

Bureau (2009) propuseram reformulações referentes ao dimensionamento dos 

flanges propostos por Igarashi et al. (1985). 

 

Heinisuo et al. (2012) apresenta um estudo em flanges retangulares com parafusos 

nas extremidades da chapa e avalia a resistência ao momento fletor, observando o 

surgimento de modos de falha não abordados nas prescrições. 

 

Fidalgo (2014) apresentou um estudo numérico e teórico sobre o comportamento 

de ligações flangeadas em estruturas tubulares submetidas a carga axial. O autor 

realizou um estudo teórico baseado em bibliografias existentes e formulações 

apresentadas por Wardenier e CIDECT (2008). Também foi avaliado o 

comportamento da ligação por meio de modelagem numérica via elementos finitos. 

Os estudos propuseram metodologias de dimensionamento de flanges circulares, 

com placa inteira sob tubo, solicitadas com carga de tração centrada ou excêntrica. 

 

Pereira (2016) avaliou a influência da flexão na resistência de ligações com flanges 

em perfis tubulares circular por meio de análise experimental e numérica via 
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elementos finitos. Para o surgimento da flexão a força de tração foi aplicada de 

forma excêntrica, criando consequentemente a flexão nos flanges. Também foi 

observado e avaliado a presença do efeito alavanca nas placas dos flanges. O autor 

observa uma rigidez elevada na ligação quando se compara os modelos numéricos 

com os experimentais, propondo diversas análises que ainda devem ser 

verificadas. 

 

O uso de ligações parafusadas caracteriza-se pela melhor opção a ser adotada na 

execução de obras, pois, as ligações soldadas exigem um controle de qualidade 

muito grande, e a garantia da qualidade na execução torna o processo dificultoso. 

Tais dificuldades são as principais razões pela opção do uso das ligações 

parafusadas. 

 

Os flanges são a tipologia de emenda de perfis tubulares mais comumente 

empregada, porém as ligações flangeadas não configuram uma solução única para 

as conexões. Como apresentado anteriormente Keays (2006) em seus estudos 

fornece conclusões para outras possibilidades de tipologias de ligação, com uso de 

parafusos. 

 

Em Wardenier et al. (2010) também encontram-se outras alternativas para emenda 

de perfis tubulares. Na Figura 2.4, semelhante ao CIDECT (2009), é apresentado 

uma configuração de emenda na qual chapas furadas são soldadas nas 

extremidades dos perfis e por meio de outras duas chapas furadas, ligadas com 

uso de parafusos. 

 

Figura 2.4 - Ligação para perfis tubulares de seção circular 
Fonte: Adaptado de Wardenier et al. (2010) 

 
Outra configuração de ligação também apresentada por Wardenier et al. (2010) é 

ilustrada nas Figuras 2.5(a) e (b). Neste caso trata-se de uma configuração na qual 
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chapas, furadas, são soldadas internamente aos perfis tubulares, conectadas uma 

à outra por meio de parafusos, Figuras 2.5(a). Após realizado o processo de junção, 

a ligação pode ser escondida utilizando o próprio tubo, como representado na 

Figuras 2.5(b), para um perfil de seção retangular. Como a ligação fica escondida 

dentro dos tubos, esta tipologia de ligação apresenta uma melhor solução no ponto 

de vista estético da estrutura. 

 

(a) (b) 
 

Figura 2.5 - Ligação com chapa escondida para perfis tubulares 
Fonte: Adaptado de Wardenier et al. (2010) 

 

A ligação com chapa escondida apresentada anteriormente, também foi estudada 

por Willibald (2003). A Figura 2.6 apresenta a configuração da ligação estudada, 

para perfis de seção tubular retangular, bem como a ruptura, na seção líquida, em 

um dos experimentos realizados. Em seus estudos o autor afirma que a maioria 

dos modos de falha para este tipo de ligação são bem conhecidos. Entretanto um 

fenômeno menos conhecido é o efeito do shear lag nessa configuração de ligação, 

bem como a falha da ligação devido ao fenômeno. O autor realizou um estudo 

experimental e numérico da ligação. A partir dos modelos estudados é proposta 

uma metodologia para determinação da resistência da ligação. 

 

Simões, Jordão e Freitas (2014) apresentam uma ligação para emenda de perfis 

tubulares com elevado desempenho do ponto de vista estético. Os autores 

descrevem a tipologia da ligação como uma ligação parafusada, na direção radial 

da secção tubular, por meio de elementos interiores de continuidade, detalhados 

na Figura 2.7.  
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Figura 2.6 - Ligação com chapa escondida 
Fonte: Adaptado de Willibald (2003) 

 
 

 
Figura 2.7 - Ligação de emenda com tubo interior em setores 

Fonte: Simões, Jordão e Freitas (2014) 
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O objetivo do estudo de Simões, Jordão e Freitas (2014) foi a otimização do 

esquema estrutural da ligação, de modo a obter uma solução com elevada 

resistência e rigidez axial. O estudo foi realizado fazendo-se uso de modelagem 

numérica por elementos finitos complementada com ensaios experimentais. Os 

resultados foram confrontados com os modelos previstos no Eurocódigo 3. No 

estudo os autores afirmam que a ligação de emenda analisada permite atingir 

valores adequados de resistência à tração, o que vai de encontro ao objetivo 

proposto, ou seja, ligações de emenda de perfis tubulares com elevado 

desempenho estético e estrutural. Segundo esses autores, nas ligações de emenda 

com parafusos de cabeça de embutir, para se obter uma elevada rigidez, a 

espessura da parede do tubo exterior, deve ser elevada e superior à altura da 

cabeça do parafuso. No caso de configurações com maiores diâmetros e maiores 

espessuras da parede dos tubos e/ou chapas de ligação, é possível minimizar a 

rotação do parafuso o suficiente para que o esquema de funcionamento da ligação, 

preconizado no Eurocódigo 3 para ligações ao corte, se mantenha. Os autores 

afirmam que as regras de dimensionamento do Eurocódigo 3, Parte 1‐8, apesar de 

formuladas para condições diferentes das verificadas nas ligações estudadas, 

fornecem resultados aceitáveis. 

2.2 Histórico e evolução dos estudos relacionados à ligação luva 

 

Os primeiros estudos, referentes ao comportamento da ligação luva, começaram a 

partir da parceria entre duas instituições, a Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ensaios 

experimentais eram desenvolvidos na UFOP concomitantemente ao 

desenvolvimento de um modelo numérico na UNICAMP. 

 

Os produtos gerados foram as pesquisas de Silva (2012) e Amparo (2014) na 

UFOP e Vieira (2014) na UNICAMP. 

 

O presente trabalho é uma continuidade dos estudos iniciados, anteriormente, por 

Silva (2012), Amparo (2014) e Vieira (2014). Dessa forma, serão descritas as 

pesquisas já realizadas referentes a ligação luva, apresentando uma evolução dos 
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trabalhos existentes referentes a essa tipologia de ligação, em todos os trabalhos 

foram avaliados tubos submetidos à tração. 

 

Vieira et al. (2011) apresentam uma avaliação numérica para perfis tubulares de 

seção circular com uso da ligação luva. O trabalho descreve uma outra opção para 

ligação tubo-tubo diferente dos flanges, a ligação luva, uma tipologia de ligação 

esteticamente mais harmônica. No trabalho é apresentado uma análise numérica 

da ligação tipo luva por meio do software Ansys via elementos finitos. Foram 

avaliados apenas dois modelos numéricos, um com três e outro com quatro 

parafusos em linha, com tubo interno e externo sem variação de propriedades 

geométricas e mecânicas. Avaliou-se, para cada modelo, as tensões de von Mises 

obtidas na convergência final da análise, Figura 2.8. As maiores tensões foram 

obtidas nos tubos externos dos modelos analisados. 

 
Figura 2.8 - Tensões de von Mises nos tubos externos, modelos numéricos com 3 e 4 

parafusos 
Fonte: Adaptado de Vieira et al. (2011) 

 

Os autores avaliaram o modo de falha e a resistência da ligação submetida a tração, 

e compararam os resultados numéricos com teóricos, baseados em equações do 

AISC (2005). Os resultados obtidos numericamente permitiram identificar o modo 

de falha, ruptura da área líquida no tubo externo, para ambos protótipos. Porém 

utilizando as formulações existentes, que levam em consideração o efeito do shear 

lag, coeficiente de redução da área líquida, os valores teóricos encontrados, 

quando comparados com os numéricos, não apresentavam boa correlação. Assim 

observou-se a necessidade de desenvolvimento de formulações específicas para o 

coeficiente de redução da área líquida, para essa tipologia de ligação. Os autores 
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afirmam ainda que o trabalho é um estudo inicial, e que as considerações foram 

feitas apenas para as tipologias apresentadas nos modelos numéricos. Indicam 

também a necessidade de avaliações experimentais que possam validar os 

modelos numéricos. 

 

Em 2012 uma análise teórica e experimental de ligações tipo luva em perfis 

tubulares de seção circular foi apresentada no trabalho desenvolvido por 

Silva (2012). A fim de conhecer o comportamento dessa nova tipologia de ligação 

o autor realizou um programa de ensaios experimentais da ligação tipo luva com 

27 protótipos com parafusos dispostos em linha. Os protótipos estavam divididos 

em diferentes séries nas quais foram variadas as propriedades mecânicas e 

geométricas dos tubos externo e interno (luva) bem como o número de parafusos 

que compunham a ligação. Um dos protótipos ensaiados está ilustrado na  

Figura 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9 - Esquema geral das luvas ensaiadas com parafusos em linha 
Fonte: Silva (2012) 

 

Os modos de falha previstos pelo autor, definidos teoricamente, foram baseados 

nas prescrições da ABNT NBR 8800 (2008): o escoamento da seção bruta; a 

ruptura da seção líquida (adotando coeficiente de redução da área líquida igual a 

1,0); pressão de contato entre furos; e o cisalhamento dos parafusos. 

 

Em apenas um dos protótipos observou-se o cisalhamento dos parafusos como 

falha da ligação, devido a presença de apenas dois parafusos na composição da 

ligação. O autor afirma que, pela análise dos resultados obtidos pelo LVDT, dos 

extensômetros (colocados em apenas um parafuso de cada protótipo) e por 
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observações visuais, os protótipos apresentaram ruptura da seção líquida efetiva. 

Verificou-se, também, a existência de flexão excessiva nos parafusos das ligações, 

caracterizando-se um novo estado limite que deve ser avaliado na fase de 

dimensionamento da ligação. Porém o estado limite de flexão do parafuso propicia 

uma redistribuição de esforços com contribuição do tubo e demais parafusos, 

contribuindo para o aumento da capacidade resistente final da ligação. 

 

Assim, Silva (2012) propõe uma expressão para avaliar a flexão nos parafusos das 

ligações tipo luva. A equação proposta para determinação da força que provoca a 

flexão dos parafusos é função do número de parafusos na ligação e de 

propriedades mecânicas dos parafusos. 

 

Assim como em Viera et al. (2011), Silva (2012) também enfatiza a necessidade de 

consideração de um coeficiente de redução da área líquida para determinação da 

ruptura da seção líquida, visto que a ocorrência dessa falha deu-se a níveis de 

carregamento inferiores aos obtidos teoricamente. 

 

Amparo (2014), em sequência aos trabalhos desenvolvidos por Silva (2012), 

apresentou uma análise teórica e experimental da ligação tipo luva com parafusos 

dispostos em linha e cruzados a 90°. No trabalho foi desenvolvido uma bateria de 

ensaios à tração com 15 protótipos (3 com parafusos alinhados e 12 com parafusos 

cruzados), de modo a identificar e avaliar os estados limites e a resistência da 

ligação proposta. Os protótipos apresentaram variações de espessura e de 

diâmetro dos tubos, bem como no número de parafusos existentes na ligação. Na 

Figura 2.10 é apresentado um dos protótipos da ligação luva com parafusos 

cruzados a 90º ensaiados pelo autor. 
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Figura 2.10 - Ligação tipo "luva" com parafusos cruzados a 90° 
Fonte: Amparo (2014) 

 

Nas avaliações teóricas, além dos modos de falha previstos pela norma 

ABNT NBR 8800 (2008) baseado em adaptações, o autor avaliou a flexão dos 

parafusos de acordo com as prescrições recomendadas por Silva (2012). 

Observou-se que a equação, proposta anteriormente, não contempla 

adequadamente a participação dos tubos na distribuição da carga aplicada na 

ligação, característica que deve ser considerada.  

 

Assim, Amparo (2014) propôs uma metodologia para avalição do estado limite de 

flexão do parafuso por meio de uma nova formulação, que considera uma taxa de 

distribuição da força aplicada nos tubos por unidade de comprimento na seção 

transversal e de comprimento igual ao perímetro do tubo, definindo uma região de 

influência próxima dos furos para obtenção da força que provoca a flexão no 

parafuso. Por meio dessa metodologia o autor propôs uma equação para os 

protótipos em linha e uma outra equação para os protótipos cruzados, ambas 

equações consideram características tanto dos tubos quanto dos parafusos. É 

enfatizado que as equações propostas podem ser aplicadas somente para 

protótipos com as características semelhantes às configurações ensaiadas, 

mostrando a necessidade de análises numéricas, e parametrização, bem como a 

validação dos modelos numéricos por meio de análises experimentais para 

adequação/validação das equações propostas. 

 

Em suas considerações o autor também destaca o estado limite de ruptura da 

seção líquida dos protótipos afirmando que deve ser considerado um coeficiente de 
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redução da área líquida. Esta consideração foi também observada por 

Vieira et al. (2011) e Silva (2012), visto que as rupturas ocorreram a níveis de 

carregamento abaixo dos previstos em cálculo, principalmente nos protótipos da 

série com parafusos cruzados, com tubos com espessura igual a 3,6 mm. 

 

Vieira (2014) e Vieira et al.  (2016) apresentam um trabalho numérico e 

experimental das ligações luva para modelos com parafusos dispostos em linha. O 

autor desenvolveu um modelo numérico da ligação com o programa de elementos 

finitos Ansys. Para melhorar os custos computacionais, o modelo numérico foi 

desenvolvido levando em consideração a simetria, logo o modelo representava 

metade da ligação, como observado na Figura 2.11, onde estão apresentados o 

modelo simulado e um detalhe da região dos furos. 

(a)                         (b) 

 
Figura 2.11 - Modelo numérico: (a) ligação modelada; (b) detalhe na região dos furos.  

Fonte: Vieira (2014) 

 

Para avaliar a resistência da ligação no modelo numérico Vieira (2014) definiu 

critérios que indicam a falha da ligação: pico de carga (carga máxima suportada) e 

deformação excessiva. Quando um dos dois critérios foi atingido, caracterizava-se 

o colapso da ligação e a sua carga de ruptura. 

 

O modelo estudado pelo autor foi validado por meio de resultados de análises 

experimentais em escala real da ligação estudada por Silva (2012). Diante dos 

resultados numéricos e experimentais foi possível analisar o comportamento da 

ligação e seus modos de falha com as respectivas resistências. 

 

Com o modelo numérico validado, foi realizado um estudo paramétrico, permitindo 

compreender os principais modos de falha da ligação com parafusos alinhados, e 
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os fatores que mais influenciam na sua resistência. Os resultados numéricos do 

estudo paramétrico foram confrontados com os resultados teóricos, obtidos pelas 

equações existente na ABNT NBR 8800 (2008). 

 

O autor observou a necessidade de se levar em consideração no cálculo da 

resistência à ruptura da seção líquida, o coeficiente de redução da área líquida (Ct) 

para essa ligação, característica já mencionada em Vieira et al. (2011), Silva (2012) 

e Amparo (2014). 

 

Avaliando os modos de falha da ligação Vieira (2014) propôs adaptações ao 

procedimento de dimensionamento existente para o cálculo da resistência ao 

esmagamento do furo e à ruptura da seção líquida, permitindo a sua utilização para 

as ligações tubulares em luva com parafusos alinhados. O autor também propôs 

um processo para obtenção do Ct, assim como para a resistência da ligação à 

tração. O autor ressalta que o valor do Ct não foi inferior a 0,80 em nenhum dos 

modelos numéricos. Com isso afirma que, a favor da segurança, pode-se utilizar 

um Ct igual a 0,80 para todas as ligações tubulares em luva parafusada. 

 

Luo et al. (2016) apresentam uma investigação para a ligação luva parafusada com 

uso de perfis tubulares pultrudados com fibra reforçada de polímeros (fiber-

reinforced polymer – FRP). Os protótipos foram compostos por tubos quadrados de 

perfis pultrudados, sendo a luva de perfil tubular de aço, como representado na 

Figura 2.12. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 2.12 - Ligação luva quadrada: (a) esquema da ligação (b) protótipo de ensaio 
Fonte: Luo et al. (2016) 
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Para o estudo de Luo et al. (2016) quatro lotes de amostras foram preparados e 

ensaiados sob carga axial de tração e de compressão. Avaliaram-se diversos 

parâmetros de projeto, como o tipo de parafuso de fixação e o tamanho dos 

membros. Durante os experimentos, os modos de falha, relações força-

deslocamento e força-deformação foram registrados para avaliar o desempenho 

conjunto. No trabalho os autores afirmam que o padrão de parafusos alinhados na 

ligação teve um efeito insignificante sobre a distribuição de carga em comparação 

com o padrão de parafusos não alinhados. O estudo mostrou que a capacidade 

resistente da ligação pode ser melhorada ajustando a configuração geométrica da 

ligação. Sendo assim, foi proposta uma equação analítica simples para estimar a 

capacidade resistente da ligação. Este trabalho demonstrou resultados de 

capacidade resistênte das ligações adequados para aplicabilidade da tipologia da 

ligação, podendo ser empregado em sistemas treliçados, tendo como vantagem o 

uso dos perfis pultrudados contribuindo com a diminuição do peso da estrutura e 

ligações com elevadas resistências. 

 

O coeficiente de redução da área líquida (Ct), mencionado pelos autores 

Vieira et al. (2011), Silva (2012) e Amparo (2014), na ABNT NBR 8800 (2008) é 

empregado no cálculo da resistência à ruptura da seção líquida para barras 

submetidas à força axial de tração. 

 

As placas ligadas entre si e submetidas a um esforço de tração não possuem uma 

distribuição uniforme de tensões em toda sua largura, Figura 2.13. Essa não 

uniformidade na distribuição das tensões é conhecida como shear lag (Salmon e 

Johnson (2009)), caraterizado por uma concentração de tensões na região da 

ligação. Neste caso há uma modificação do “caminho” das tensões da região não 

conectada em direção à parte conectada. 

 

Figura 2.13 - Distribuição real das tensões 
Fonte: Adaptada de Salmon e Johnson (2009) 
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O efeito shear lag leva a picos de tensão nas extremidades da ligação. Esse 

fenômeno cria uma elevada concentração de tensão que pode resultar na falha da 

ligação. Esse fenômeno também ocorre em perfis, conectados por soldas ou 

parafusos, submetidos a tração. 

 

Paula (2006) afirma que o efeito shear lag ocorre quando um perfil não é conectado 

através de todos os elementos componentes da seção transversal havendo uma 

redução da resistência à tração do elemento, nessa situação determinada pela 

ruptura da seção líquida. E o tipo da ruptura da seção líquida, com ligações 

parafusadas, submetidas à tração, é afetado pela ligação parcial dos elementos 

que compõem a seção do perfil, o chamado efeito shear lag. 

 

Munse e Chesson (1963), estudando comportamentos de seções transversais 

submetidas a esforço de tração, sugeriram que a área líquida real fosse reduzida 

para uma área líquida efetiva, por meio de um fator de redução. Dessa forma o fator 

leva em consideração o efeito shear lag, reduzindo a resistência final. Esse fator, 

denominado pelas normas técnicas como coeficiente de redução da área líquida, 

Ct, leva em consideração o comprimento L da ligação e a excentricidade x da seção 

transversal da placa ligada em relação ao plano de corte dos parafusos, Figura 

2.14. 

 

Figura 2.14 - Ligação parafusada entre um perfil cantoneira e uma chapa de ligação 
Fonte: Kulak, Fisher e Struik (2001). 

 

Com o passar dos anos, visando melhorias no dimensionamento das estruturas, e 

devido as novas tecnologias e tipologias, estudos para ligações parafusadas em 

perfis tubulares, vem sendo realizados devido à carência de estudos que verificam 

a qualidade e a validade dos estados limites para esses tipos de ligações. 
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Martinez-Saucedo e Packer (2009), por meio de resultados experimentais de barras 

com seção tubular circular, quando a força de tração é transmitida por meio de uma 

chapa de ligação concêntrica, conforme apresentado na Figura 2.15, propuseram 

uma expressão para o cálculo do coeficiente Ct, para ligação soldada. 

 

  
(a) (b) 

 
Figura 2.15 - Ligação soldada de chapa de ligação concêntrica em perfil de seção tubular 

circular: (a) shear lag, (b) seção transversal. 
Fonte: Martinez-Saucedo e Packer (2009) 

 

A equação proposta é a adotada pela norma brasileira de estruturas tubulares 

ABNT NBR 16239 (2013) e apresentada na equação 2.1. 

 

𝐶𝑡 = [1 + (
𝑒𝑐
𝑙𝑐
)
3,2

]

−10

 2.1 

 

Em que: 

𝑒𝑐 =
𝑑

𝜋
−
𝑡𝑐
2

 

Sendo: 

𝑡𝑐 é a espeussura da chapa de ligação concêntrica;  

𝑒𝑐 é a excentricidade da ligação; 

𝑙𝑐 o comprimento efetivo da ligação. 
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 CAPÍTULO 3 
 
 
 

3 ANÁLISE TEÓRICA DA LIGAÇÃO LUVA 
 

Uma ligação é composta pelos meios de ligação (parafusos ou soldas) e pelos 

elementos de ligação (chapas). No dimensionamento de uma ligação todos esses 

componentes devem ser avaliados de acordo com a solicitação e os seus possíveis 

modos de falha. 

 

Neste capítulo serão abordadas formulações referentes aos estados limites que 

devem ser avaliados no dimensionamento teórico da ligação tipo luva submetida 

ao esforço axial de tração. A abordagem será nas normas existentes nacionais e 

internacionais e em pesquisas realizadas anteriormente para tipologia de ligação 

em estudo. 

 

Segundo Salmon e Johnson (2009) os estados limites ou modos de falha para 

elementos estruturais, chapas e perfis, conectados por parafusos e submetidos a 

uma força axial de tração são os descritos a seguir: 

 

- falha por ruptura da chapa (seção líquida) (Figura 3.1(a)); 

- falha por cisalhamento da chapa (Figura 3.1(b)); 

- falha por pressão de contato na chapa (esmagamento) (Figura 3.1(c)); 

- falha por pressão de contato no conector (Figura 3.1(d)); 

- falha por tração no conector (Figura 3.1(e)); 

- falha por flexão no conector (Figura 3.1(f)); 

- falha por cisalhamento do conector (Figura 3.1(g)). 
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(a) falha por ruptura da 
chapa (seção líquida) 

 
 

(b) falha por cisalhamento da 
chapa 

(c) falha por pressão de 
contato na chapa 

 

  

 

 

 
 

 

(d) falha por 
pressão de contato 

no conector 

(e) falha por 
tração no 
conector 

(f) falha por flexão no 
conector 

(g) falha por cisalhamento do 
conector 

 
Figura 3.1 - Modos de falha em conexões parafusadas 

Fonte: Adaptada de Salmon e Johnson (2009) 
 

Para o dimensionamento de barras tracionadas a norma brasileira 

ABNT NBR 16239 (2013), que aborda o projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edificações com perfis tubulares, em seu item 5, afirma 

que o dimensionamento deve ser realizado de acordo com as prescrições da 

ABNT NBR 8800 (2008), com equação do Ct diferente, como proposto pela 

ABNT NBR 16239 (2013), que se assemelham às prescrições do AISC (2010) e 

Eurocode (2010). 

 

No item 5.2 da norma brasileira para o projeto de estruturas de aço e de estrutura 

mista de aço e concreto de edifícios (ABNT NBR 8800 (2008)) são apresentadas 

as verificações necessárias para determinação da força axial de tração resistente 

de cálculo de barras prismáticas submetidas à força axial de tração. São 

considerados os estados limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura 

da seção líquida. 

 

Os estados limites verificados para parafusos, segundo a norma 

ABNT NBR 8800 (2008) são: tração, cisalhamento, pressão de contato em furos 

(ovalização dos furos relacionados ao esmagamento da chapa) e a combinação da 

tração com o cisalhamento. No caso do uso de pinos são verificados ainda, o 

momento fletor resistente de cálculo, a força cortante resistente de cálculo e a 

tensão normal resistente de cálculo ao esmagamento. 
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Apesar da norma brasileira de perfis tubulares abordar diversas tipologias de 

ligações considerando a combinação entre perfis tubulares e perfis abertos, e a 

ligação luva ser composta por perfis tubulares, não existem prescrições normativas 

para determinação da resistência dessa tipologia de ligação. Destaca-se que as 

ligações abordadas na  ABNT NBR 16239 (2013) são, na maioria, relacionadas aos 

nós de treliças e barras. Dessa forma os estados limites que serão verificados neste 

trabalho, são baseados em resultados apresentados por Silva (2012)), Amparo 

(2014) e Vieira (2014) em concordância e adaptações de formulações presentes 

nas prescrições da ABNT NBR 16239 (2013) e ABNT NBR 8800 (2008) para os 

elementos e meios de ligação. 

 

Na Figura 3.2 é representado um esquema da ligação luva com parafusos 

alinhados. A ligação luva é composta por dois tubos externos (TE) e um tubo interno 

(TI) solidarizados com parafusos passantes, neste caso, dispostos de forma 

alinhada, que é um dos objetos de estudo desta pesquisa. Na Figura 3.2 também 

se apresentam cortes e indicações dos componentes dessa ligação. Destaca-se 

que na utilização em barras estruturais o TE representa o elemento tracionado ou 

comprimido da estrutura. 

 

  
 

(a) componentes da ligação 
 

(b) corte longitudinal 
 

Figura 3.2 - Representação esquemática da ligação luva com parafusos alinhados 

 

Os modos de falha que podem ser dominantes na ligação luva, com parafusos 

alinhados e cruzados, são apresentados a seguir utilizando uma nomenclatura de 

identificação visando a simplificação do texto: 
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1. Escoamento da seção bruta (ESB); 

2. Ruptura da seção líquida (RSL); 

3. Cisalhamento do parafuso (CP); 

4. Esmagamento da parede do furo (ovalização do furo - OF); 

5. Flexão nos parafusos (FP). 

 

Os modos de falha ESB, RSL e OF podem acontecer tanto no TE quanto no TI da 

ligação. 

 

A seguir, serão descritos os modos de falha com suas respectivas formulações 

normativas e/ou adaptadas, bem como as propostas em pesquisas anteriores 

(Silva (2012), Amparo (2014) e Vieira (2014), que serão empregadas para 

determinação do valor da resistência da ligação luva. Destaca-se que as 

formulações apresentadas a seguir são aplicáveis às ligações com parafusos 

cruzados e alinhados e serão destacados os casos em que o modo ou formulação 

for aplicável à apenas uma ou outra tipologia. 

3.1 Escoamento da seção bruta – ESB 
 

Uma barra prismática submetida a um esforço de tração pode sofrer escoamento 

generalizado em sua seção transversal quando a mesma atinge a resistência ao 

escoamento do material (𝑓y), definindo um estado limite de dimensionamento de 

acordo com a ABNT NBR 8800 (2008). 

 

A ABNT NBR 8800 (2008) prescreve que a força de tração resistente de cálculo 

(𝑁t,Rd), referente ao estado limite de escoamento da seção bruta, é obtida pela 

equação (3.1). 

𝑁t,Rd =
𝐴g𝑓y

γa1
  (3.1) 

Onde: 

𝐴gé a área bruta da seção transversal da barra tubular;  

𝑓yé a resistência ao escoamento do aço; e 

γa1é o coeficiente de ponderação da resistência. 
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A área bruta da seção transversal (Figura 3.3) de um tubo de diâmetro (𝐷) e 

espessura (𝑡) é obtida conforme equação (3.2). 

 

 
Figura 3.3 - Área bruta da seção transversal de um tubo 

 
 

𝐴g =
𝜋

4
[𝐷2 − (𝐷 − 2𝑡)2] (3.2) 

 

Em que 

𝐷 é o diâmetro externo do tubo; e 

𝑡 a espessura do tubo. 

 

A equação (3.1) foi utilizada por Silva (2012), Amparo (2014) e Vieira (2014), para 

avaliação do ESB. 

 

3.2 Ruptura da seção líquida – RSL 
 

Conforme as prescrições da ABNT NBR 8800 (2008) um outro estado limite que 

determina o dimensionamento de barras prismáticas submetidas um esforço de 

tração é a ruptura da seção líquida, que ocorre na região da ligação. 

 

A força de tração resistente de cálculo (𝑁t,Rd), referente ao estado limite de ruptura 

da seção líquida, conforme a ABNT NBR 8800 (2008) é dada pela equação (3.3). 

𝑁t,Rd =
𝐴e𝑓u
γa2

   (3.3) 
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Onde 

𝐴eé a área líquida efetiva da seção transversal da barra, determinada conforme a 

equação (3.4); 

𝑓ué a resistência à ruptura do aço; e 

γa2é o coeficiente de ponderação da resistência. 

 

𝐴e = 𝐶t𝐴n  (3.4) 

 

Onde 

𝐴né a área líquida da seção; 

𝐶t é o coeficiente de redução da área líquida, tomado como 𝐶t = 1,0. 

 

O cálculo de 𝐴n de uma barra, equação (3.5), em regiões com furos para ligações, 

é a soma dos produtos da espessura pela largura líquida de cada elemento, de 

acordo com os critérios prescritos no item 5.2.4 da ABNT NBR 8800 (2008). 

 

𝐴n = [𝑏 −∑(𝑑b + 1,5 mm) +∑
𝑠2

4𝑔
] 𝑡 (3.5) 

 

Onde 

𝑏 é a largura da chapa; 

(𝑑b + 1,5 mm) é o diâmetro do furo, sendo que o valor 1,5 pode ser diferente, 

dependendo de como o furo foi realizado (broqueamento ou puncionamento); e 

𝑠 e 𝑔, respectivamente, os espaçamentos longitudinal e transversal entre furos, 

Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 - Ilustração dos espaçamentos s e g entre os furos 1 e 2 

Fonte: ABNT NBR 8800 (2008) 
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Como a equação (3.5) é empírica e referente a uma barra prismática retangular 

(chapa retangular) com furos e associada às linhas de ruptura da seção, é 

necessário fazer uma adaptação da seção do tubo com furos para determinação 

da área líquida o que foi realizado por Silva (2012) e Amparo (2014). 

 

Fazendo uma analogia com chapas, a seção circular do tubo é hipoteticamente 

aberta longitudinalmente no quadrante perpendicular ao eixo do parafuso para o 

arranjo de parafusos alinhados e entre os planos dos parafusos para os cruzados. 

Assim o tubo pode ser considerado como uma chapa retangular de largura igual ao 

perímetro (𝝅𝑫), como representado na Figura 3.5, onde a região aberta é 

identificada como corte. A área líquida (𝑨𝐧) é calculada considerando o esquema 

apresentado na Figura 3.5. Na Figura 3.5(a) tem-se a configuração do tubo 

planificado para ligação com parafusos alinhados e na Figura 3.5(b) a 

representação para parafusos cruzados a 90°. Observa-se também as linhas de 

ruptura possíveis para as configurações da ligação, sendo 1-1 e 1-2 para o arranjo 

com parafusos alinhados e 1-1, 1-2-2-1 e 1-2-3 para o arranjo com parafusos 

cruzados. 

  
(a) Ligação com parafusos alinhados 

    
(b) Ligação com parafusos cruzados à 90° 

 
Figura 3.5 - Planificação do tubo e configuração de linhas de ruptura da seção líquida 

Fonte: Adaptada de Amparo (2014) 
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Silva (2012) e Amparo (2014) fazem uso desse procedimento para avaliar o estado 

limite último de RSB. Vieira (2014) propõe outra formulação que será apresentada 

em itens seguintes. 

3.3 Esmagamento da parede do furo (ovalização do furo – OF) 
 

Avaliar o estado limite último relacionado ao esmagamento da parede do furo, é 

avaliar a falha que pode acontecer devido à pressão de contato entre furos, 

previstos na ABNT NBR 8800 (2008). O esmagamento da parede do furo 

consequentemente provoca uma configuração de deformada final com formato 

ovalizado do furo, portanto, neste trabalho esse estado limite será também 

chamado de ovalização do furo (OF). 

 

Quando a deformação no furo, para forças de serviço, for uma limitação de projeto, 

de acordo com o item 6.3.3.3 da ABNT NBR 8800 (2008), a equação (3.6) 

determina a força resistente de cálculo de pressão de contato na parede de furo, 

𝐹c,Rd, considerando o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo 

extremo e a borda. 

 

𝐹c,Rd =
1,2𝑙f𝑡𝑓u
γa2

≤
2,4𝑑b𝑡𝑓u
γa2

  (3.6) 

 

onde 

𝑙fé a distância, na direção da força, entre borda e furo e a borda do furo adjacente 

ou a borda livre; 

𝑡é a espessura da parte ligada; 

𝑑bé o diâmetro do parafuso; 

𝑓ué a resistência à ruptura do aço da parede do furo; e 

γa2é o coeficiente de ponderação de resistência. 

 

A equação (3.6) foi utilizada por Silva (2012) e Amparo (2014) para avaliar o estado 

limite último de OF. Vieira (2014) propõe outra formulação que será apresentada 

em itens seguintes. 
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Em relação à ruptura da seção líquida (RSL), apresentado no item 3.2, e à 

ovalização do furo (OF), que como visto, de acordo com a ABNT NBR 8800 (2008) 

são analisados separadamente, Vieira (2014) propõe a avaliação conjunta dos 

referentes estados limites na ligação luva. Esta avaliação será apresentada nos 

itens seguintes. 

3.4 Cisalhamento do parafuso - CP 
 

A força resistente de cálculo de um parafuso de alta resistência ou barra redonda 

rosqueada, por plano de corte, quando o mesmo passa pela rosca e para os 

parafusos comuns em qualquer situação, é dada pela equação (3.7), segundo a 

ABNT NBR 8800 (2008). 

𝐹v,Rd =
0,4 𝐴b𝑓ub
γa2

  (3.7) 

 

onde 

𝐴b é a área bruta baseada no diâmetro do parafuso, dada pela equação (3.8); 

𝑓ub é a resistência à ruptura do parafuso; e 

γa2 é o coeficiente de ponderação de resistência. 

 

𝐴b = 0,25 𝜋𝑑b
2  (3.8) 

 

  

onde 

𝑑b é o diâmetro do parafuso. 

 

3.5 Flexão nos parafusos– FP 
 

Em seu item 6.3, referente ás verificações de parafusos, a ABNT NBR 8800 (2008) 

não prevê a verificação do estado limite de flexão para parafusos, apenas para 

pinos. No entanto, no caso da ligação luva, foi observada a presença significativa 

de flexão nos parafusos utilizados nas ligações de perfis tubulares em estudos 

realizados por Silva (2012) para parafusos alinhados. O mesmo foi observado por 

Amparo (2014) para ligação luva com parafusos cruzados. Caracterizando um 

estado limite que deve ser considerado na verificação dos parafusos dessa ligação. 
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Silva (2012) propõe uma equação para determinação da força, aplicada na ligação, 

que provoca a flexão dos parafusos da ligação luva com parafusos alinhados. 

Amparo (2014) propõe melhorias na expressão proposta por Silva (2012) e 

apresenta novas formulações para verificação do modo de falha FP para a ligação 

luva com parafusos alinhados e cruzados. 

 

Nesta pesquisa foi considerado o modo de falha FP segundo a proposição de 

Amparo (2014). 

 

A Figura 3.6 representa o modelo mecânico proposto, que se baseia em uma 

analogia ao comportamento do parafuso com o de uma viga bi-apoiada submetida 

à flexão. Neste modelo a posição do apoio corresponde ao contato do parafuso 

com o tubo externo (TE), 𝐹𝑚 é a força aplicada na ligação, fb corresponde à força 

concentrada a ser determinada no parafuso, transmitida pelo contato com o tubo 

interno (TI), 𝑥 é o braço de alavanca, M é o momento fletor e V o esforço cortante 

atuantes no parafuso. 

 

Na Figura 3.6 também são apresentados os diagramas de esforço cortante (DEC) 

e de momento fletor do parafuso (DMF). Destaca-se que o comprimento do 

parafuso compreendido entre o diâmetro do tubo interno está sob flexão pura. 
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(a) ligação 
luva 

 
 

 
 
 

(b) corte b-b 

 
 
 
 

 
 
 
 

(c) Modelo mecânico do 
parafuso 

Figura 3.6 – Esquema geral do modelo mecânico para o modo de flexão do parafuso 
Fonte: Adaptada de Amparo (2014) 

 

 

Amparo (2014) assume que a carga de tração total aplicada na ligação que provoca 

a flexão dos parafusos é 𝐹m e a seção transversal do tubo é considerada planificada, 

como apresentado anteriormente (Figura 3.5). A força 𝐹m é então distribuída na 

seção transversal do tubo, de comprimento igual ao perímetro do mesmo (𝜋D). 

Dessa forma o autor obtém uma taxa de distribuição total da força por unidade de 

comprimento. A partir da taxa total determina-se a força responsável pela flexão no 

parafuso (fb) considerando sua distribuição em uma região de influência próxima 

aos furos. Essa distribuição é baseada em observações dos resultados 

experimentais, e assumida como igual a duas vezes o diâmetro do furo (2𝑑). Essa 

descrição da região, influência do carregamento e identificação da ação de fb, 
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realizada por Amparo (2014) para parafusos alinhados e cruzados é apresentada 

na Figura 3.7. 

 

 
(a) parafusos alinhados  

(b) parafusos cruzados 
 

Figura 3.7 - Esquema da influência do carregamento e da região de ação de fb considerando 
a planificação da geometria do tubo 
Fonte: Adaptada de Amparo (2014) 

 

Amparo (2014) propõe as equações (3.9) e (3.10) para a força total da ligação que 

provoca a flexão nos parafusos, 𝐹𝑚: 

 

- para parafusos alinhados, conforme equação (3.9). 

 

𝐹𝑚 =
𝑓y,b𝑊b  𝜋 𝐷

2 𝑑 𝑥 
 (3.9) 

 

 

Onde: 

 𝑓y,b é a resistência ao escoamento do parafuso; 

𝑊b  é o módulo de resistência elástico da seção do parafuso; 

𝐷 é o diâmetro do tubo interno (luva); 

𝑑 é o diâmetro do furo; e 

𝑥 é o braço de alavanca, observado na Figura 3.6, obtido conforme equação (3.11). 
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- para parafusos cruzados a 90º, conforme equação (3.10). 

 

𝐹𝑚 =
𝑓y,b𝑊b 𝜋 𝐷

5 𝑑 𝑥

𝑛

2
 (3.10) 

 

Onde: 

𝑛 é o número de parafusos da ligação. 

 

𝑥 =
(𝐷ext − 𝑡ext) − (𝐷int − 𝑡int)

2
 (3.11) 

 

Onde: 

𝐷ext e 𝐷int  são, respectivamente os diâmetros externos dos tubos externo e interno; 

e 

𝑡ext e 𝑡int representam a espessura do tubo externo e tubo interno, respectivamente. 

 

Observa-se que a equação (3.9) não considera a influência do número de parafusos 

na ligação. Porém, como observa-se na equação (3.10), o número de parafusos 

pode influenciar na ocorrência ou não do estado limite de FP. Dessa forma sugere-

se uma reavaliação das formulações apresentadas. 

 

3.6 Proposta de avaliação da resistência da ligação luva segundo 
Vieira (2014) 

 

Para a determinação da capacidade resistente da ligação luva Vieira (2014) propõe 

um procedimento de cálculo (definido como procedimento completo) que separa a 

flexão nos parafusos (FP) como estado limite de serviço dos demais estados limites 

últimos descritos anteriormente. O procedimento foi desenvolvido por adaptações 

nas formulações apresentadas na norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) e é 

descrito a seguir. 
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Para os estados limites de ESB, CP e FP Vieira (2014) faz uso das mesmas 

formulações dos itens 3.1, 3.4 e 3.5, as duas primeiras prescritas pela 

ABNT NBR 8800 (2008) e a última por Amparo (2014). E como já citado, em 

relação aos estados limites de RSL e OF, Vieira (2014) propõe a avaliação conjunta 

dos referentes estados limites. 

 

Vieira (2014) propõe que na ligação luva com parafusos alinhados para a 

determinação da resistência ao esmagamento da parede do tubo e à ruptura da 

seção devem ser calculadas segundo as resistências A, B e C e apresentadas a 

seguir. 

 

3.6.1 Resistência A 
 
Valor de resistência referente ao comportamento global da ligação, obtido conforme 

equação (3.12). 

 

𝑅A =
𝐶e𝐴n𝑓u
γa2

  (3.12) 

 

Onde: 

𝑅A é a carga axial resistente de tração, considerando comportamento global; 

𝐴n é a área líquida da seção; 

𝑓u é a resistência à ruptura do aço; e 

𝐶e é o coeficiente de eficiência da ligação, obtido conforme equação (3.13). 

 

𝐶e = 0,85238 − 1,1168 𝑒
−1,7909(

𝐿
𝐷
)        (3.13) 

 

Sendo: 

𝐿 é o comprimento da ligação (distância do primeiro ao último parafuso, assim como 

na ABNT NBR 8800 (2008); e 

𝐷 é o diâmetro do tubo externo. 
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3.6.2 Resistência B 
 
Valor referente à avaliação isolada do esmagamento da parede do tubo, conforme 

equação (3.14). 

 

𝑅B =
𝐶esmag(1,2𝑙f𝑡𝑓u)

γa2
≤
𝐶esmag(2,4𝑑b𝑡𝑓u)

γa2
 (3.14) 

 

Onde: 

𝑅B é carga resistente, considerando esmagamento da parede do tubo; 

𝑙f é a distância, na direção da força, entre borda e furo e a borda do furo adjacente 

ou a borda livre; 

𝑡 é a espessura da parte ligada; 

𝑑b é o diâmetro do parafuso; 

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

γa2 é o coeficiente de ponderação do aço; e 

𝐶esmag é o coeficiente para esmagamento da parede do furo, conforme 

equação (3.15). 

 

𝐶esmag = 3,386 (
𝐷 𝑑b
𝑡
)
−0,28491

 (3.15) 

 

Onde: 

𝑡 é a espessura da parte ligada; 

𝑑b é o diâmetro do parafuso; e 

𝐷 é o diâmetro do tubo. 

 

3.6.3 Resistência C 
 
Valor referente à avaliação isolada da ruptura da seção líquida, conforme 

equação (3.16). 

𝑅C =
𝐶t 𝐴n𝑓u
γa2

  (3.16) 
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Onde: 

𝑅C é a carga axial resistente de tração, considerando a ruptura da seção líquida; 

𝐴n é a área líquida da seção; 

𝑓u é a resistência à ruptura do aço; 

γa2 é o coeficiente de ponderação do aço; e 

𝐶t é o coeficiente de redução da área líquida, obtido conforme equação (3.17).  

𝐶t = 0,69327 + 0,011044
𝐷

𝑡
+
3,2148

𝑑b
− 0,00023577 (

𝐷

𝑡
)
2

−
18,256

𝑑b
2 − 0,091714

𝐷

 𝑡 𝑑b
 (3.17) 

 

onde: 

𝑡 é a espessura da parte ligada; 

𝑑b é o diâmetro do parafuso; e 

𝐷 é o diâmetro do tubo. 

 

3.6.4 Resistência aos estados limites RSL e OF segundo 
Vieira (2014) 

 

Após a determinação das resistências, 𝑅A,𝑅B e 𝑅C, define-se então os valores das 

resistências para o esmagamento da parede do furo e para a ruptura da seção 

líquida em função do coeficiente de eficiência da ligação𝐶e. 

 

a) Se 𝐶e < 0,8: 

-  A resistência para a OF, 𝐹c,Rd, é dada conforme equação (3.18): 

 

𝐹c,Rd ≤ {
𝑅A
𝑅B
} (3.18) 

 

- A carga axial resistente de tração, para RSL, 𝑁t,Rd, é dada conforme 

equação (3.19): 

𝑁t,Rd = 𝑅C (3.19) 
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b) Se 𝐶e > 0,8: 

-  A resistência referente à OF, 𝐹c,Rd, é dada conforme equação (3.20): 

 

𝐹c,Rd = 𝑅B (3.20) 

 

-  A carga axial resistente de tração, para RSL, 𝑁t,Rd, é dada conforme 

equação (3.21): 

𝑁t,Rd ≤ {
𝑅A
𝑅C
} (3.21) 

 

Vieira (2014) também apresenta um procedimento simplificado no qual para os 

estados limites de ESB e CP utilizam-se as mesmas formulações da 

ABNT NBR 8800 (2008) descritas nas equações (3.1) e (3.7). Porém sugere o uso 

de ligações com relação entre o comprimento da ligação e o diâmetro do TE maior 

que 2 (L/D>2,0), evitando o esmagamento da parede do furo e para a ruptura da 

seção líquida, a mesma equação da ABNT NBR 8800 (2008) descrita na equação 

(3.3) com o uso de um valor constante para o coeficiente de redução da área líquida 

𝐶t = 0,8. 

 

3.7 Formulações de estudo 
 
Na Tabela 3.1 tem-se um resumo das formulações para a determinação do valor 

da resistência da ligação luva para parafusos alinhados e cruzados segundo os 

possíveis estados limites, que serão analisadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 3.1 - Direcionamento para verificação da ligação luva 

Estado Limite Formulação 

ESB Equação (3.1)(1)(2) 

RSL Equação (3.3)(1)(2) 

OF Equação (3.6)(1)(2) 

CP Equação (3.7)(1)(2) 

FP 
Equação (3.9)(1) 

Equação (3.10)(2) 
ESB: escoamento da seção bruta 
RSL: ruptura da seção líquida 
OF: ovalização do furo 
FP: flexão dos parafusos 
(1) Ligação luva com parafusos alinhados 
(2) Ligação luva com parafusos cruzados 
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Pode-se observar que no direcionamento apresentado na Tabela 3.1 para os 

estados limites de ruptura da seção líquida e esmagamento, associado à pressão 

de contato (neste trabalho também chamado de ovalização do furo) não foram 

empregadas as formulações propostas por Vieira (2014) e sim as equações 

propostas pela ABNT NBR 8800 (2008). 

 

Para esses dois estados limites (RSL e OF) optou-se por não trabalhar com as 

equações propostas por Vieira (2014) pois os dois coeficientes 𝐶esmag  e 𝐶t 

propostos pelo autor não são coeficientes adimensionais, portanto, introduzidos 

nas equações propostas, não fornecem valores e resistências adequados para 

serem comparados à solicitação. 

 

Amparo (2014) ressalta que a equação (3.9)¸proposta para a ligação tipo luva com 

parafusos alinhados, pode ser aplicada apenas para ligações que apresentem as 

mesmas características dos protótipos analisados em seus estudos: parafusos 

alinhados com tubos com variação de diâmetro de 60,3 a 88,9 mm submetidos a 

carregamento de tração. O mesmo para o uso da a equação (3.10), proposta para 

a ligação tipo luva com parafusos cruzados, pode ser aplicada para tubos com 

variação de diâmetro de 73,0 a 88,9 mm e espessura de 5,5 mm. Além disso o 

autor afirma que a equação (3.10) ainda necessita de maiores estudos. 

 

Destaca-se, assim, a necessidade da continuidade de pesquisas de modo a 

subsidiar a avaliação das formulações existentes bem como, quando necessário, a 

proposição de novas formulações mais adequadas para determinação da 

resistência da ligação luva submetida à esforço de tração. Os estudos realizados e 

apresentados na sequência deste trabalho e considerando análises experimentais 

e numéricas subsidiam as avaliações citadas. 
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 CAPÍTULO 4 
 
 
 

4 ANÁLISE EXPERIMENTAL 
 
Os ensaios experimentais deste trabalho foram realizados, no Laboratório de 

Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Ouro Preto, com a utilização da prensa servo-hidráulica 

INSTRON SATEC 5569 com capacidade de 2000 kN. A investigação experimental 

realizada consistiu em avaliar os modos de falha para a ligação luva submetida a 

força normal de tração. 

 

Foi abordada uma descrição do programa experimental, assim como os resultados 

e análise dos ensaios experimentais realizados. Como esta pesquisa é a 

continuação dos trabalhos desenvolvidos por Silva (2012) e Amparo (2014), neste 

capítulo também serão apresentados os resultados obtidos por esses autores, com 

reavaliações das análises experimentais realizadas. 

 

Os resultados experimentais aqui apresentados contribuirão para o entendimento 

do comportamento da ligação luva, foco de estudo deste trabalho e serão base para 

o desenvolvimento e calibração de modelos numéricos que serão apresentados em 

capítulos subsequentes. 

4.1 Características, definição e montagem dos protótipos 
 

Nos ensaios realizados por Silva (2012) e Amparo (2014) utilizaram-se uma 

configuração com apenas um tubo externo. Realizou-se ensaios de validação, dos 

citados. Para isso, definiu-se um programa experimental, considerando as técnicas 

desenvolvidas anteriormente, considerando a ligação luva com dois tubos externos. 

A aplicação de dois tubos externos é usual em uma estrutura real. Com a validação 

é possível afirmar a confiabilidade dos resultados dos autores, bem como facilitar 

novos ensaios e análises. 
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Assim, para o desenvolvimento do programa experimental foram definidas duas 

tipologias de protótipos. Uma das tipologias considera a configuração da ligação 

luva com dois tubos externos (TE) e um tubo interno (TI), aqui nomeada de “luva 

com 2TE”. E uma outra configuração com um tubo externo e um tubo interno, “luva 

com 1TE”, igual a configuração de protótipos ensaiados por Silva (2012) e Amparo 

(2014). As tipologias foram com parafusos alinhados, conforme ilustrado na 

Figura 4.1. 

 
(a) “luva com 2TE” 

 

 
(b) “luva com 1TE” 

 
Figura 4.1 - Representação das tipologias dos protótipos ensaiados 

 

4.1.1 Ensaio “luva com 2TE” 

 

O objetivo do ensaio da “luva com 2TE” foi comparar o comportamento do 

experimento com os resultados realizados anteriormente por Silva (2012) e 

Amparo (2014). Sendo assim, os protótipos também foram definidos de forma a 

coincidir com características geométricas de séries que já possuíam resultados 

experimentais, para assim melhor validar a comparação dos resultados. 

 

Foram fabricados 3 protótipos de “luva com 2TE”. Os tubos externos possuíam um 

comprimento de 435 mm e o interno com 385 mm e os parafusos de diâmetro igual 

a 12,7 mm. O diâmetro do furo e os espaçamentos entre furo e furo e furo e borda 

foram estabelecidos de acordo com os limites prescritos pela 

ABNT NBR 8800 (2008), que foram os mesmos dos protótipos de Amparo (2014). 

Na Figura 4.2 é apresentado um esquema de furação dos tubos para fabricação 

dos protótipos de “luva com 2TE”. 



 
 

65 
 
 

 
(a) TE 

 

 
(b) TI 

 
Figura 4.2 - Representação do esquema de furação do tubo externo e do interno 

 

O posicionamento dos protótipos na máquina de ensaios somente foi possível com 

a utilização de acessório que permitiu o encaixe dos protótipos e a transmissão 

uniforme da carga para os mesmos. A aplicação do carregamento de tração na 

máquina se dá por meio das garras de fixação (Figura 4.3(a)). Dessa forma, foi 

soldado um perfil “T” (Figura 4.3(b)) na extremidade de cada um dos tubos 

externos, garantindo o posicionamento do protótipo entre as garras (Figura 4.3(c)) 

e a aplicação do carregamento adequados. O perfil “T” foi soldado com o centro 

geométrico coincidente do tubo garantindo a centralização do carregamento. 

 

   
(a) Garra da máquina de ensaios (b) Perfil "T" (c) Esquema da fixação da garra no 

perfil 
 

Figura 4.3 - Componentes de fixação dos protótipos 
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Na Figura 4.4 são apresentados os três protótipos que foram ensaiados 

posicionados na máquina de ensaio. 

 

   
(a) protótipo 1 (b) protótipo 2 (c) protótipo 3 

 
Figura 4.4 - Ligação “luva com 2TE” 

 

4.1.2 Ensaio “luva com 1TE” 
 

Para a realização dos ensaios foram utilizados apenas dois tubos, um externo e um 

interno, caracterizando a definida ligação “luva com 1TE” ilustrada na Figura 4.1(b), 

assim como protótipos já ensaiados por Silva (2012) e Amparo (2014). 

 

Estudos iniciais, como os apresentados por Silva (2012) e Amparo (2014), não 

levaram em consideração a existência de um coeficiente de redução da área líquida 

(Ct) para cálculo da resistência axial a tração, referente ao estado limite de ruptura 

da seção liquida (RSL). Amparo et al. (2015a) e Vieira (2014) apresentam 

proposições de equações para uso do Ct e afirmam a necessidade de mais estudos. 

Quanto as equações de dimensionamento propostas por Vieira (2014) os modos 

ruptura da seção líquida (RSL) e ovalização do furo (OF) são analisados de forma 

conjunta. 

 

Assim, com o objetivo de garantir o modo de falha da ligação para a ruptura da 

seção líquida da seção transversal, foram fabricados 8 protótipos com: tubo externo 
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de diâmetro de 108,7 mm e espessura de 4,5 mm e tubo interno de 88,9 mm e 

espessura 7,7 mm. 

 

Para reduzir a área líquida da seção transversal e eliminar a flexão no parafuso 

optou-se por utilizar, em todos os protótipos, parafusos de diâmetro (𝑑𝑏) igual a 

31,75 mm (1 ¼”) (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 - Comparação das dimensões dos protótipos para o modo RSL 

 

O diâmetro do furo e os espaçamentos entre furo e furo e furo e borda foram 

estabelecidos de acordo com os limites prescritos pela ABNT NBR 8800 (2008), 

empregando-se então o valor de 3𝑑𝑏. 

 

Os 8 protótipos foram identificados com a seguinte nomenclatura: LnPp. Onde “L” 

indica que os parafusos da ligação estão dispostos de forma alinhada; “nP” indica 

a quantidade de parafusos presentes na ligação (2, 3 ou 4 parafusos) e “p” indica 

o número do protótipo ensaiado. Por exemplo, L3P1, protótipo 1 com 3 parafusos 

alinhados. 

 

A Tabela 4.1 apresenta as características dos protótipos fabricados. 

 
Tabela 4.1 - Características dos protótipos 

Protótipo 
Quantidade 

de 
protótipos 

Nº 
Parafusos 

Tubo Externo Tubo Interno Parafusos 

Dex 
(mm) 

tex 
(mm) 

Din 
(mm) 

tin 
(mm) 

𝒅𝒃 
(mm) 

L2P 3 2 108,7 4,5 88,9 7,7 31,75 

L3P 3 3 108,7 4,5 88,9 7,7 31,75 

L4P 2 4 108,7 4,5 88,9 7,7 31,75 
 

D – diâmetro do tubo t – espessura do tubo 𝑑𝑏 – diâmetro do parafuso 
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Assim como nos protótipos “luva com 2TE” (item 4.2.1), utilizou-se um perfil “T” 

soldado nas extremidades da ligação para fixação dos protótipos na máquina de 

ensaio. 

 

O protótipo L3P2 é apresentado na Figura 4.6, já soldado no perfil “T” e posicionado 

na máquina de ensaio. 

 
 

Figura 4.6 – Vista geral do Protótipo L3P2 posicionado na máquina de ensaio 
 

4.2 Instrumentação 
 

Nos ensaios da ligação luva é necessário conhecer os deslocamentos longitudinais 

na direção do carregamento. Assim, a instrumentação utilizada foi empregada de 

forma que se medisse os deslocamentos longitudinais dos protótipos. Para isso, foi 

utilizado um transdutor de deslocamento, LVDT (linear variable differencial 

transformer) modelo 2601-095, fabricado pela Solartron. O transdutor de 

deslocamento foi posicionado no perfil "T" com o auxílio de grampos de fixação e 

chapas metálicas, de modo que apenas o deslocamento da ligação fosse medido. 

 

Nos protótipos de “luva com 2TE” o cursor do LVDT não possuía tamanho suficiente 

para ser posicionado entre os perfis “T” e medir adequadamente os deslocamentos 

no decorrer do ensaio. Sendo assim foi utilizado um aparato para a fixação 

adequada da base do LVDT, de forma que o comprimento da haste ficasse com 

tamanho suficiente para todas as leituras do ensaio. 
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Na Figura 4.7 tem-se o transdutor de deslocamento LVDT, os acessórios de fixação 

(grampos e chapas) e o esquema de fixação do protótipo. 

   
(a) LVDT (b) garras e chapas (c) fixação do protótipo 

 
Figura 4.7 - Equipamentos, instrumentação dos protótipos 

 

Foram também utilizados na instrumentação extensômetros de resistência elétrica, 

EER, colados nos parafusos das ligações e posicionados na metade do 

comprimento livre entre a parede do tubo interno. A instrumentação utilizada foi de 

2 EER unidirecionais colados na face inferior e superior, diametralmente opostos 

entre si, Figura 4.8. Dessa forma foi possível medir deformações, a cada etapa de 

carga, na região comprimida e tracionada do parafuso possibilitando a avaliação do 

comportamento à flexão dos parafusos da luva sob força axial tração. 

 

 
 

Figura 4.8 - Esquema da instrumentação dos parafusos 

 
Os protótipos foram ensaiados na máquina servo-hidráulica INSTRON controlada 

pelo programa Partner, instalado em um computador. A prensa possui um canal de 

saída para um LVDT, o que possibilita fazer uma adequada relação entre carga e 

deslocamento. O programa fornece ao usuário a visualização gráfica e numérica 

de dados do ensaio, possibilita o acompanhamento gráfico carga versus 

deslocamento durante do ensaio, além do armazenamento dos dados para 

posterior análise de resultados (Figura 4.9). 
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Para aquisição e armazenamento de dados referentes aos resultados da 

extensometria dos parafusos foi utilizado o sistema de aquisição automático 

controlado por computador, "SPIDER 8" fabricado pela HBM (Hottinger Baldwin 

Messtechinic, 2003).  O programa utilizado para controle e armazenamento dos 

dados é o Catman 4.5 que fornece saídas gráficas e numéricas (Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.9 - Sistema de aquisição de 

dados, software Partner 

 
Figura 4.10 - Sistema de aquisição de dados 

 

4.3 Propriedades dos materiais 
 

Os perfis tubulares utilizados na fabricação dos protótipos são laminados a quente 

e produzidos pela empresa Vallourec Tubos do Brasil S.A. O material dos protótipos 

dos tubos realizados nos ensaios “luva com 2TE” (item 4.1.1), como já mencionado, 

possuíam as mesmas características dos tubos dos ensaios realizados por 

Amparo (2014), o quais foram caracterizados pela empresa fornecedora dos tubos. 

 

Os demais ensaios de caracterização foram realizados no Laboratório de Estruturas 

da UFOP. Para realização dos ensaios utilizou-se as prescrições da 

ABNT NBR ISSO 6892 (2002) que define métodos de ensaio tração para 

determinação de propriedades mecânicas de materiais metálicos. 

 

Na Tabela 4.2 são apresentadas as propriedades mecânicas referentes aos 

resultados das caracterizações realizadas. 
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Tabela 4.2 - Propriedades mecânicas dos tubos 

Tubo 
(diâmetro x espessura) (mm x mm) 

𝒇𝐲 
(MPa) 

𝒇𝐮 
(MPa) 

60,3 x 3,6 424,0 535,0 

60,3 x 5,5 (1) 381,0 574,8 

60,3 x 5,5 (2)* 381,0 479,0 

73,0 x 5,2 303,0 448,0 

73,0 x 5,5 (1) 399,5 647,4 

73,0 x 5,5 (2)* 399,5 539,5 

73,0 x 5,5 (3) 302,5 447,8 

76,1 x 3,6 386,0 654,0 

88,9 x 4,8 369,0 535,0 

88,9 x 5,5 (1) 375,0 568,8 

88,9 x 5,5  (2) 342,0 515,0 

88,9 x 7,7 412,3 633,7 

108,7 x 4,5 417,3 545,8 

*Tubos utilizados nos ensaios “luva com 2TE” (item 4.2.1) 

 

Foram utilizadas três tipologias diferentes de parafuso. Os parafusos com diâmetro 

de 12,7 mm possuíam dois comprimentos diferentes de parafuso. Para protótipos 

com tubos externos com diâmetro de 88,9 mm utilizou-se parafusos com 

comprimento de 114,3 mm e para os demais protótipos com tubos externos de no 

máximo 76,1 mm e o comprimento dos parafusos utilizados foi de 101,6 mm.  

 

A A. Friedberg do Brasil foi a responsável pela caracterização do material dos 

parafusos com diâmetro de 12,7 mm, segundo as especificações da norma 

ASTM A325-T1. Na Tabela 4.3 são apresentados, para cada comprimento de 

parafuso, os resultados encontrados na caracterização dos parafusos. Os 

parafusos de diâmetro de 31,75 mm, ensaios do item 4.1.2, não foram 

caracterizados, portanto trabalhou-se com os valores nominais de parafusos 

ASTM A325. 

Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas dos parafusos 

𝒅𝒃 (mm) Comprimento do parafuso 𝒇𝐲𝐛 (MPa) 𝒇𝐮𝐛(MPa) 

12,7 101,6 mm 764,8 1045,0 

12,7 114,3 mm 659,3 930,0 

31,75 - 635,0 825,0 

 



72 
 

4.4 Metodologia de ensaio 
 

Os ensaios foram realizados sob tração centrada e com a seguinte metodologia: 

 

 Os aparatos de ensaio, perfil “T”, soldados na extremidade dos protótipos, 

foram fixados na garra da máquina de forma que os protótipos fossem 

posicionados na vertical. 

 O LVDT, conectado ao sistema de aquisição da prensa Instron, foi 

posicionado no protótipo, com o auxílio das chapas fixadas nos perfis "T" na 

parte inferior e superior com uso do sargento fixador. 

 O programa Partner permitiu a aquisição automática dos dados e utilizou-se 

uma frequência de aquisição dos dados de 5 Hz, ou seja, as leituras de força 

e deslocamento foram realizadas em períodos de 0,2 segundos. O 

carregamento foi aplicado com controle de deslocamento segundo uma taxa 

de velocidade de 0,4 mm/min. 

 As cargas últimas registradas ao final de cada ensaio foram obtidas sem a 

preocupação de se estabelecer um deslocamento máximo. Houve um 

deslocamento inicial devido a folga existente na ligação e os deslocamentos 

máximos obtidos foram na faixa de 18 a 45 mm. 

 O critério de parada do ensaio foi estabelecido pela verificação de algum 

modo de falha de acordo com as seguintes verificações: se observada a 

ruptura do material junto as bordas dos furos, acompanhada ou não da 

estricção da seção transversal, caracterizando a falha por ruptura da seção 

líquida, ou ovalização do furo. Ou se, a partir de um nível de deslocamento, 

ocorresse uma queda da carga aplicada, caracterizando uma tendência 

decrescente na curva carga versus deslocamento. 

 

4.5 Resultados experimentais 
 

Neste item serão apresentados os resultados da análise experimental realizada nas 

ligações tipo luva em perfis tubulares de seção circular com parafusos alinhados e 

cruzados, e suas comparações com os valores teóricos baseados nas 

especificações da norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008). Também serão 
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apresentados os resultados dos ensaios desenvolvidos por Silva (2012) e 

Amparo (2014) com possíveis reavaliações e outras análises. 

 

Nos ensaios realizados foram observados os seguintes modos de falha: ruptura da 

seção líquida (RSL), ovalização dos furos (OF), cisalhamento dos parafusos (CP) 

e flexão dos parafusos (FP). Em alguns protótipos, após a ruptura da seção líquida, 

e ou a ovalização dos furos, observou-se também a flexão nos parafusos, 

caracterizando uma interação entre esses modos de falha. 

 

A apresentação dos resultados é feita por meio de gráficos e de tabelas. Todos os 

valores teóricos, aqui apresentados, foram obtidos pelas equações apresentadas 

no Capítulo 3, com uso do direcionamento da Tabela 3.1 apresentada no 

Capítulo 3. 

 

4.5.1 Ensaios “luva com 2TE” 
 

Neste item são apresentados os resultados obtidos para os três protótipos 

ensaiados com a configuração de “luva com 2TE” apresentada no item 4.1.1. 

 

As curvas de carga P versus deslocamento para os protótipos 1, 2 e 3 são 

apresentadas na Figura 4.11. Observa-se um comportamento bem semelhante 

comparando-se os três protótipos entre si. 

 

Inicialmente tem-se um deslocamento inicial, que é justificado pela folga dos furos, 

seguido de um ajustamento dos parafusos nos furos da ligação, sem ganho 

considerável de carga. Após o ajuste dos furos da ligação, inicialmente o protótipo 

absorve carga proporcionalmente ao seu deslocamento. 

 

Ao nível de aproximadamente 330 kN as curvas dos três protótipos apresentam 

mudanças de inclinação. Entre os níveis de carga de aproximadamente 330 kN e 

450 kN, as curvas apresentam outras mudanças de inclinação. Essas mudanças 

na curva experimental de cada protótipo caracterizam a ocorrência algum 

mecanismo de falha na ligação, ou o início de algum dos possíveis modos de falha. 
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Figura 4.11 - Curva carga P versus deslocamento dos protótipos 1, 2 e 3 

 

No nível de carga de aproximadamente 450 kN observa-se, nas três curvas, que a 

carga permanece constante por um período onde há um aumento no deslocamento 

dos protótipos, nesta fase pode-se caracterizar a estricção dos tubos (associada ou 

ao escoamento da seção bruta dos tubos ou a ovalização excessiva dos furos). 

 

Após deslocamentos de aproximadamente 10 mm sem aumento de carga, os 

protótipos apresentam novo ganho de resistência até a ocorrência da ruptura, na 

região de um furo, que se deu com nível de carregamento de 478 kN, 471 kN e 

483 kN, respectivamente para os protótipos 1, 2 e 3. 

 

Como observado nas curvas da Figura 4.11, para alcançar a capacidade resistente 

final da ligação, os protótipos apresentaram deslocamentos bem elevados, em 

média 40 mm. Entretanto esse valor de deslocamento pode ser excessivo em uma 

estrutura real, indicando a necessidade de se avaliar o estado limite de serviço 

relacionado a grandes deslocamentos em estruturas com uso da ligação luva. Ou 

indicar a possibilidade de ocorrência do início do escoamento do tubo externo para 

esse nível de deslocamento. Sendo essa a falha dominante, o dimensionamento 

ligação luva seria pelo escoamento do tubo externo (banzos de treliças). 
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Na Figura 4.12 são apresentados os protótipos após a realização dos ensaios e o 

detalhe da ocorrência da estricção dos tubos, acompanhada da ovalização 

excessiva dos furos, de cada um dos tubos internos dos protótipos 1, 2 e 3. A região 

da estricção em todos os protótipos se deu na posição dos parafusos 4 e 5, 

parafusos da região central da ligação, caracterizando uma maior concentração de 

tensões na região central da ligação. Em todos os protótipos a ruptura ocorreu no 

tubo interno (luva) na posição do parafuso 5. 

 

 

 

   
   

   
(a) protótipo 1 (b) protótipo 2 (c) protótipo 3 

 
Figura 4.12 - Configuração após ensaios e detalhe da estricção e ruptura 

 

 

 

Na Figura 4.13 é apresentado uma evolução da abertura entre os tubos na região 

central da ligação durante a realização do ensaio até a ruptura. 
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Figura 4.13 - Evolução da abertura no protótipo 1 durante o ensaio 

 

Após a realização dos ensaios também foi possível verificar presença do modo de 

falha de flexão dos parafusos. A Figura 4.14 estão representadas as imagens dos 

parafusos de cada protótipo (1, 2 e 3) e um detalhe de um parafuso flexionado (por 

descuido o parafuso 8 do protótipo 3 não foi fotografado). 

 
 

  

   
(a) protótipo 1 (b) protótipo 2 (c) protótipo 3 

Figura 4.14 - Flexão nos parafusos 
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A flexão dos parafusos foi observada após realização do ensaio do protótipo 1. Para 

realização do ensaio do protótipo 2 optou-se por utilizar extensômetros (EER) para 

avaliar o nível de deformaçao desses parafusos. Os parafusos instrumentados 

foram os parafusos 5 e 8 do protótipo 2. Destaca-se que a sequência de numeração 

foi a mesma em todos os protótipos, e pode ser observada na Figura 4.13. 

 

Na Figura 4.15 são apresentadas as curvas carga P versus deformação obtidas 

pelos extensômetros colados nas faces superior e inferior de cada parafuso. 

 

 
Figura 4.15 - Curva de carga versus deformação nos parafusos 

 
 

Observa-se pela Figura 4.15 que as deformações dos parafusos superam o nível 

de deformação referente ao escoamento do material do parafuso, correspondente 

a 3482,93 μS (indicado na Figura 4.15 pelas linhas pontilhadas). Os valores de 

carregamento nos quais o parafuso atinge esse limite também são apresentados 

juntamente com as respectivas curvas. Os resultados confirmam a presença da 

falha por flexão do parafuso (FP), devido ao início de escoamento. 
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Uma comparação entre os protótipos ensaiados por Amparo (2014), em protótipos 

de “luva com 1TE” (LA-4-X3Y2), com os protótipos deste trabalho, “luva com 2TE”, 

pode ser realizada por meio da superposição das curvas experimentais 

apresentadas na Figura 4.16 . 

 
Figura 4.16 - Curva carga P versus deslocamento dos protótipos em “luva com 2TE” e em 

“luva com 1TE” 

 
Observa-se que ambas tipologias de ligação apresentam comportamentos bastante 

semelhantes. Assim como nos protótipos em “luva com 2TE”, os protótipos em “luva 

com 1TE” também apresentaram perda redução da capacidade de carga associada 

a primeira mudança de inclinação na curva de carga versus deslocamento no nível 

de aproximadamente 330 kN. Uma vez que essa mudança de inclinação indica o 

início de algum dos possíveis modos de falha da ligação, pode-se dizer que a 

ligação em “luva com 1TE” representa adequadamente a ligação “luva com 2TE”. 

 

Os deslocamentos maiores e o ganho adicional de 6% na capacidade máxima são 

associados ao fato da simetria existente no modelo, com 2 TE e 1TI. Têm-se duas 

regiões a mais nos tubos para “alongar”. 
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4.5.2 Ensaios “luva com 1TE” 
 

Neste item são apresentados os resultados dos ensaios experimentais para os 

protótipos ensaiados com a configuração de “luva com 1TE”. Que tiveram como 

objetivo avaliar a o modo de falha de ruptura da seção líquida. 

 

Devido a simetria, geométrica e de distribuição do carregamento, existente na 

ligação “luva com 2TE” optou-se por trabalhar apenas com protótipos “luva 

com 1TE” em função da redução de custos (tubos e parafusos). 

 

Dos 8 protótipos fabricados foram ensaiados apenas 5. Serão apresentados os 

resultados dos ensaios realizados e a justificativa de não realização dos demais 

ensaios. 

 

4.5.2.1 – Série com 2 parafusos 

 

Esta série engloba um grupo de protótipos com 2 parafusos alinhados, L2P1 e 

L2P2, como descrito no item 4.1.2. 

 

Na Figura 4.17 são apresentadas as curvas de carga P versus deslocamento para 

os protótipos L2P1 e L2P2. Observam-se deslocamentos iniciais, sem ganho 

considerável de carga, devido a folga dos furos. Após o ajuste das folgas é possível 

identificar acréscimo de carregamento de forma linear e proporcional ao 

deslocamento para ambos protótipos, mais evidenciado na curva do protótipo L2P1. 

Desconsiderando o ajuste dos protótipos devido a folga, observa-se um 

comportamento semelhante dos dois protótipos. 

 

Nos dois protótipos existe, a partir de um determinado carregamento, uma mudança 

de inclinação das curvas de carga P versus deslocamento que pode indicar o início 

da falha da ligação. 

 

O protótipo L2P2 foi o primeiro a ser ensaiado. Na curva desse protótipo observa-

se a capacidade máxima no nível de carga de 577 kN. Após a realização do ensaio, 

no momento que o protótipo foi retirado prensa de ensaio, observou-se que o perfil 
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“T”, usado como aparato de ensaio havia deformado. Destaca-se, portanto, que a 

capacidade máxima observada, não é referente à da ligação luva ensaiada. 

 

A partir de então avaliou-se que em 369 kN o perfil “T” sofria escoamento da sua 

seção transversal tracionada, supondo tensão de escoamento de 345 MPa. Sendo 

assim os ensaios não poderiam ultrapassar esse valor de carregamento para que 

não ocorresse o escoamento do aparato de ensaio. 

 

O protótipo L2P1 foi então ensaiado e paralisado com uma carga de 519 kN. 

 

Figura 4.17 - Curva carga P versus deslocamento dos protótipos com 2 parafusos 

 
Apesar desses ensaios terem sofrido influência da falha no perfil “T”, foi possível 

identificar, nos tubos externos dessa ligação, o modo de falha de ovalização dos 

furos (OF) associado ao esmagamento da parede do furo. O início dessa falha pode 

estar associado à primeira mudança de inclinação da curva. 

 

Na Figura 4.18 é apresentado o protótipo L2P1 após a realização do ensaio. 

Observa-se que no tubo interno (diâmetro de 73,0 mm x espessura de 7,7mm) não 

foi possível identificar nenhum dos possíveis modos de falha (Figura 4.18(a)). Já 

para o tubo externo (108,7 x 4,5) é observada uma ovalização excessiva dos furos 

(Figura 4.18 (b)). Na configuração deformada final do protótipo L2P1 observa-se, 

além da OF, uma estricção na região do segundo furo (Figura 4.18(c)) e uma 

configuração, não mais circular e sim, elíptica na extremidade do tubo externo 
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(Figura 4.18(d)). Esse fato fez com que o tubo externo ficasse com aspecto de um 

tronco de cone na região da ligação (Figura 4.18(e)). Um detalhe do esmagamento 

da parede do furo também é observado na Figura 4.18(f). 

  

 
(a) tubo interno 

 
(b) tubo externo 

 
(c) detalhe da estricção no tubo externo 

 

 
(d) extremidade do tubo externo com 

formato elíptico 

 

 
(e) representação do aspecto de tronco de cone 

 

 
(f) detalhe do esmagamento da parede do furo no tubo externo 

 
Figura 4.18 - Protótipo L2P1 após realização do ensaio 

 

Na Figura 4.19 são apresentadas configurações da deformada final do protótipo 

L2P2. Os mesmos fenômenos, apresentados anteriormente para o protótipo L2P1, 

também foram observados para o L2P2, porém os efeitos foram mais acentuados, 

uma vez que o nível de carregamento atingindo foi maior para esse protótipo. 

Destaca-se a grande dificuldade encontrada no desmonte desse protótipo. 

Observa-se na Figura 4.19(d) que a parede do tubo externo encostou na parede do 
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tubo interno. Esse fato pode ter aumentado a capacidade resistente da ligação. Os 

parafusos da ligação ficaram presos no furo ovalizado (Figura 4.19(g)). O aço do 

tubo se deformou de forma que houve um amassamento dentro da região 

rosqueado do parafuso, dificultando ainda mais o desmonte. Na Figura 4.19(h) é 

visto as marcas da rosca do parafuso na parede do furo do tubo externo. Observa-

se também uma deformação excessiva nas arruelas (Figura 4.19 (i)). 

 

 
(a) protótipo L2P2 

 
(b) tubo interno 

 
(c) tubo externo 

 

 
(d) contato entre os tubos 

 
(e) detalhe do esmagamento 
da parede do furo no tubo 

externo 

 
(f) extremidade do tubo 

externo com formato elíptico 

 
(g) parafuso preso no furo 

ovalizado 

 

 
(h) marcas da rosca no furo 

ovalizado 

 

 
 

 
(i) arruelas deformadas 

 
Figura 4.19 - Protótipo L2P2 após realização do ensaio 

 

Quanto aos parafusos de todos os protótipos, L2P1 e L2P2, não houve nenhum 

tipo de deformação ou falha. 
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4.5.2.2 – Série com 3 parafusos 

 

Esta série engloba um grupo de protótipos com 3 parafusos alinhados, protótipos 

L3P1, L3P2 e L3P3. Como descrito no item 4.1.2. 

 

Na Figura 4.20 são apresentadas as curvas de carga P versus deslocamento para 

os protótipos L3P1, L3P2 e L3P3. Assim como nos protótipos com 2 parafusos, nas 

curvas destes protótipos são observados deslocamentos iniciais sem ganho 

considerável de carregamento associados aos ajustes de folgas existentes nos 

protótipos. Observa-se que os protótipos L3P2 e L3P3 possuem o mesmo 

comportamento. Eliminando as folgas observa-se que as curvas apresentam um 

ganho de carregamento aproximadamente linear e proporcional ao deslocamento 

para ambos protótipos. A curva do protótipo L3P1, apesar de apresentar uma 

configuração de diferente dos demais, tem, no trecho inicial, aproximadamente a 

mesma inclinação apresentada pelo protótipo L3P2. 

 

Figura 4.20 - Curva carga P versus deslocamento dos protótipos com 3 parafusos 

 
Assim como nos modelos L2P1 e L2P2 as mudanças de inclinações indicam um 

possível início de falha na ligação. Após essa mudança de inclinação ter sido 

identificada os ensaios foram paralisados de forma que não ocorresse falha no 

aparato de ensaio, como descrito no item 4.5.2.1. O nível de carregamento 
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atingindo nos protótipos L3P1, L3P2 e L3P3 foi, respectivamente de 527 kN, 531 

kN e 489 kN. 

 

Na Figura 4.21 é representado o protótipo L3P1 após a realização do ensaio. No 

tubo interno e nos parafusos não foram identificadas configurações que indicassem 

a ocorrência de nenhum modo de falha. Na extremidade do tubo externo também 

é possível observar uma tendência de mudança da configuração circular para uma 

configuração elíptica, caracterizando o encostamento das paredes do tubo externo 

no tubo interno (Figura 4.21(b)). Observou-se a ovalização dos furos do tubo 

externo (associada ao esmagamento da parede dos furos) que pode ser visto nas 

Figura 4.21(c)(d). A estricção da seção também pode ser observada, tendendo a 

ocasionar a ruptura da seção. 

 

 
(a) tubo externo e tubo interno 

 
(b) extremidade do tubo externo 

 

 
(c) esmagamento da parede dos furos 

 
(d) ovalização dos furos 

 
Figura 4.21 - Protótipo L3P1 após realização do ensaio 

 

A configuração deformada do protótipo L3P2, após a realização do ensaio, está 

representada na Figura 4.22. Para o protótipo L3P2 foi observado o mesmo modo 

de falha, ovalização dos furos no tubo externo (Figura 4.22(b)), e a não ocorrência 

de nenhuma falha no tubo interno nem nos parafusos. Um detalhe do esmagamento 

da parede do furo pode ser visto na Figura 4.22(c). Assim como no protótipo L2P1 

nesse protótipo também foi observada a dificuldade de retirada dos parafusos, 

observa-se as marcas das roscas na parede do furo na Figura 4.22(d). Para o 
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protótipo L3P2 também se observa a mudança na configuração circular da 

extremidade do tubo externo. A Figura 4.22(e) apresenta a extremidade do tubo 

externo (TE) no início do ensaio e a Figura 4.22(f) no final do ensaio, ficando 

evidenciado a ocorrência desse fenômeno. Avaliando quantitativamente esse 

efeito, observa-se que no final do ensaio o tubo externo apresenta como medida 

diametral, aproximadamente, no eixo horizontal 113 mm (Figura 4.22(g)) e no eixo 

vertical 102 mm (Figura 4.22(h)). 

 

 
(a) tubo externo e 

tubo interno 

 
(b) ovalização 

dos furos 

 
(c) detalhe do 

esmagamento da 
parede dos furos 

 
(d) marcas da rosca 

do parafuso 

 
(e) TE no início do ensaio 

 
(f) TE no final do ensaio 

 
(g) medida diametral na direção 

horizontal 

 

(h) medida diametral na direção vertical 

 
Figura 4.22 - Protótipo L3P2 após realização do ensaio 
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Em relação ao protótipo L3P3 têm-se as mesmas considerações referentes as 

falhas. No tubo interno e nos parafusos não foram observadas nenhum modo de 

falha. A ovalização dos furos no tubo externo pôde ser observada no final do ensaio. 

Na Figura 4.23 é apresentada a configuração do tubo externo do protótipo L3P3, 

após a realização do ensaio. 

 
 

Figura 4.23 - Tubo externo do protótipo L3P3 após realização do ensaio 

 
Comparando todos os 5 protótipos ensaiados observou-se que todos eles 

apresentaram o mesmo modo de falha de ovalização do furo do tubo externo. 

 

Eliminando as folgas iniciais e observando as curvas de todos os protótipos, 

Figura 4.24, pode ser observado que o número de parafusos nessa situação não 

alterou o comportamento da ligação em termos de carregamento nem de 

deslocamentos. 

 
 

 

cccc 

Figura 4.24 - Curvas carga P versus deslocamento dos protótipos L2P1, L2P1, L3P1, L3P2 e 
L3P3 
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Inicialmente, foi previsto a realização de 8 ensaios com protótipos com 

configurações geométricas semelhantes aos dos ensaiados no item 4.5.2. 

Esperava-se que todos tivessem como modo de falha dominante a ruptura da seção 

líquida. Após a realização dos 5 primeiros ensaios foi observado que nenhum dos 

protótipos havia atingido carregamento suficiente para ocorrência de ruptura. E a 

falha dominante nos 5 protótipos foi a ovalização do furo. Assim, para essa 

configuração geométrica, o número de parafusos não altera o modo de falha. Sendo 

assim, optou-se pela não realização dos demais ensaios previstos, um protótipo 

com 2 parafusos e dois protótipos com 4 parafusos. 

 

4.6 Resultados experimentais anteriores 
 

Neste item serão apresentados os resultados das análises experimentais 

realizadas por Silva (2012) e Amparo (2014). Serão apresentados resultados para 

configuração de ligação com parafusos alinhados e cruzados. Destaca-se que esta 

pesquisa é uma continuação dos trabalhos iniciados por esses autores e que seus 

resultados também compõe os estudos deste trabalho. Os protótipos serão 

nomeados da seguinte forma: 

 

 
 

Número do protótipo: (1), (2), (3)... 

Identificação no modelo numérico: |L1|, |L2|...|C1|, |C2|... 
onde “L” os parafusos estão alinhados e “C” cruzados. 

Números de parafusos no protótipo: |1|, |2|, |3|... 

Série do protótipo (de acordo com as características 
geométricas e mecânicas): |A|, |B|, |C|... 

Exemplo: A3-L2(1): Protótipo 1 da série A com 3 parafusos alinhados, 
igual ao modelo numérico L2 

Foram ensaiados um total de 43 protótipos. Serão apresentados os resultados 

experimentais de 31 protótipos com parafusos alinhados, dispostos em seis séries 

(A, B, C, D, E e F), e 12 protótipos com parafusos cruzados, três séries (G, H e I). 

 

Na Tabela 4.4 são apresentas as propriedades geométricas e mecânicas dos tubos 

(TE e TI) e dos parafusos utilizados em cada série. 
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Tabela 4.4 - Propriedade geométricas e mecânicas dos protótipos 

P
ro

tó
ti

p
o

 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 

n 

Tubo Externo Tubo Interno Parafusos 

Dext 

(mm) 
text 

(mm) 

Aço 
Dint 
(mm) 

tint 
(mm) 

Aço 
db 

(mm) 

Aço 

fy  
(MPa) 

fu  
(MPa) 

fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 
fyb 

(MPa) 
fub  

(MPa) 
A2-L1 1 2 

73,0 5,5 399,5 539,5 60,3 5,5 381,0 574,8 12,7 764,8 1045,0 
A3-L2 2 3 

A4-L4 2 4 

A5-L7 2 5 

B4-L5 2 4 
73,0 5,5 399,5 647,4 60,3 5,5 381,0 479,0 12,7 764,8 1045,0 

B3-L3 1 3 

C4-L6 3 4 76,1 3,6 386,0 654,0 60,3 5,5 381,0 574,8 12,7 764,8 1045,0 

D5-L8 6 5 88,9 4,8 369,0 535,0 73,0 5,2 303,0 448,0 12,7 659,3 930,6 

F5-L9 6 5 88,9 5,5 375,0 568,8 73,0 5,5 399,5 647,4 12,7 659,3 930,6 

E5-L10 3 5 
88,9 4,8 369,0 535,0 73,0 5,5 399,5 539,5 12,7 659,3 930,6 

E6-L11 3 6 

G3-C1 4 3 
76,1 3,6 386,0 654,0 60,3 3,6 424,0 535,0 12,7 764,8 1045,0 

G4-C2 3 4 

H5-C3 2 5 
88,9 5,5 342,0 515,0 73,0 5,5 302,5 447,8 12,7 659,3 930,6 

I6-C4 3 6 
     n – número de parafusos 
     Dext – diâmetro do TE 
     text – espessura do TE 

     Dint – diâmetros do TI 
     tint – espessura do TI 

 

db – diâmetro do parafuso 
fy – tensão de escoamento do tubo 
fu – tensão de ruptura do tubo 

fyb – tensão de escoamento do parafuso 
fub – tensão de ruptura do parafuso 

 

4.6.1 Resultados dos protótipos com parafusos alinhados 
As curvas de carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 
alinhados, de acordo com a Tabela 4.4, são apresentadas na Figura 4.25. 
 

 
(a) protótipo A2-L1 (n=2 parafusos) 

 
Figura 4.25 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(b) protótipos A3-L2 (n=3 parafusos) 

 

 
(c) protótipos A4-L4 (n=4 parafusos) 

 
Figura 4.25 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(d) protótipos A5-L7 (n=5 parafusos) 

 
(e) todos protótipos série A 

 
Figura 4.25 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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  f) protótipo B3-L3 (n=3 parafusos) 

 
 g) protótipos B4-L5 (n=4 parafusos) 

 
Figura 4.25 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(h) todos protótipos série B 

 

 
(i) protótipos C3-L6 (n=4 parafusos) 

 
Figura 4.25 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(j) protótipos D5-L8 (n=5 parafusos) 

 
(k) protótipos E5-L10 (n=5 parafusos) 

 
Figura 4.25 – Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(l) protótipos E6-L11 (n=6 parafusos) 

 

 
(m) todos protótipos da série E 

 
Figura 4.25 – Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(n) protótipos F5-L9 (n=5 parafusos) 

 
Figura 4.25 – Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

alinhados (continuação) 
Fonte: Adaptado de Silva (2012) e Amparo (2014) 

 

A diferença na curva do protótipo A2-L1 (1), Figura 4.25(a), se dá pelo tipo de modo 

de falha dominante, cisalhamento dos parafusos, que ocorreu devido a presença 

de apenas dois parafusos. 

 

Observa-se também que o protótipo A3-L2 (2), Figura 4.25(b), tem um 

comportamento de curva semelhante aos demais, porém com nível de 

carregamento inferior, podendo ser considerado inconclusivo. Uma possível 

justificativa é que os tubos desse modelo podem possuir propriedades mecânicas 

(fy e fu) diferentes das informadas. Esse protótipo não deve ser usado para 

calibração do modelo numérico. 

 

4.6.2 Resultados dos protótipos com parafusos cruzados 
 

Na Figura 4.26 são apresentadas as curvas de carga P versus deslocamento para 

os protótipos com parafusos alinhados, de acordo com a Tabela 4.4. 
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(a) protótipos G3-C1 (n=3 parafusos) 

 
(b) protótipos G4-C2 (n=4 parafusos) 

 
Figura 4.26 - Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

cruzados 
Fonte: Adaptado de Amparo (2014) 
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(c) protótipos H5-C3 (n=5 parafusos) 

 
(d) protótipos I5-C4 (n=6 parafusos) 

 
Figura 4.26 –Curvas carga P versus deslocamento para os protótipos com parafusos 

cruzados (continuação 
Fonte: Adaptado de Amparo (2014) 
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4.7 Discussão dos resultados experimentais  
 

Observa-se nas curvas da Figura 4.25 e Figura 4.26, exceto nas curvas das Figura 

4.26(a) e (b), que existe a acomodação da ligação devido à presença das folgas 

dos furos, o que fez com que os protótipos tivessem um pequeno deslocamento 

com pequeno ganho de carga no início dos ensaios. 

 

Também é possível identificar um comportamento semelhante entre esses 

protótipos. Logo após o ajuste das folgas existentes, as curvas apresentam um 

trecho linear, com proporcionalidade entre a carga e o deslocamento, seguido de 

mudanças de inclinações até a capacidade máxima da ligação. 

 

Também se observa nas curvas da Figura 4.25 e Figura 4.26 que existe um trecho 

onde os protótipos se deslocam sem aumento considerável de carga, podendo 

indicar a estricção da seção associada com os modos de falha de ruptura e/ou 

ovalização excessiva do furo. 

 

Amparo (2014) afirma que a primeira mudança de inclinação das curvas,  ou seja, 

o início da perda de rigidez da ligação, está associada à flexão dos parafusos. Para 

essa afirmação seria necessário avaliar o modelo exatamente no ponto dessa 

mudança, o que é difícil experimentalmente. Dessa forma, o uso de modelos 

numéricos permitirá a confirmação ou não dessa afirmação. 

 

Quando se compara todas as curvas dos protótipos e os mesmos agrupados em 

séries observa-se que eles possuem um padrão de comportamento. Devido aos 

comportamentos semelhantes e altos níveis de capacidade de resistência, 

apresentados pelos protótipos, pode-se afirmar que a ligação apresenta um bom 

desempenho. 

 

As curvas das Figura 4.26(a) e (b), referente a protótipos com parafusos cruzados, 

possuem comportamentos bem diferentes dos demais protótipos. Esse 

comportamento pode ser explicado devido ao fato de que a espessura (3,6 mm) 

dos tubos desses protótipos era menor que a dos outros protótipos (acima de 

4,8 mm). Esse fato associado à configuração cruzada dos parafusos pode ter 
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provocado o comportamento observado nas curvas. Observa-se, também, que o 

nível de capacidade resistente da ligação foi bem menor para esses protótipos, 

comparados aos demais. Concluiu-se, então, que pode existir um limite de esbeltez 

(relação do diâmetro do tubo por sua espessura) que influencie mais 

significativamente no comportamento da ligação e indicando sua adequação ou não 

ao seu uso. 

  

Os modos de falha que podem ser identificados nos ensaios são o cisalhamento do 

parafuso (CP), a ruptura da seção líquida (RSL), ovalização excessiva dos furos 

(OF) e a flexão dos parafusos (FP). 

 

Na Figura 4.27(a) é apresentado o protótipo A2-L1 (1) após a realização do ensaio, 

onde é possível observar o modo de falha CP e OF.  

 

Na Figura 4.27(b) apresenta-se o protótipo B4-L5 (2) no qual observa-se a presença 

dos modos de falha OF, RSL e FP. Observa-se também que na seção de ocorrência 

da RSL fica bem evidente a estricção da seção. 

 

Para o protótipo B3-L3 (1) apresentado na Figura 4.27(c) também são observados 

os modos de falha OF, RSL e FP. A FP é bastante acentuada neste protótipo.  

 

Na Figura 4.27(d) apresenta-se o protótipo H5-C3 (2), no qual também se observa 

OF, RSL e FP. Destaca-se que as rupturas nos protótipos dessa série tiveram uma 

tendência em diagonal. 
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(a) A2-L1 (1) 

  
(b) B4-L5 (2) 

  
(c) B3-L3 (1) 

  
(d) H5-C3 (2) 

 
Figura 4.27 - Protótipos ensaiados 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 

 

A configuração final após a realização dos ensaios dos demais protótipos está 

apresentada no ANEXO A deste trabalho. 

 

Assim como nos protótipos apresentados no item 4.6.1, Silva (2012) e 

Amparo (2014) avaliaram a deformação excessiva dos parafuso, devido a flexão, 

por meio instrumentação dos parafusos com uso de EER. E assumiram que ocorria 

a falha por FP quando os mesmos superaram o nível de deformação referente ao 

escoamento do material do parafuso. 
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Em todos os modelos, exceto no A2-L1 (1), foi observada a RSL. A presença da 

estricção da seção evidencia essa falha. Em todos os modelos também se 

observou a OF. Observa-se e destaca-se que esses modos de falha podem estar 

acontecendo concomitantemente nos protótipos avaliados.  Justifica-se então, um 

estudo mais detalhado para essa nova tipologia de ligação, com uso de modelos 

numéricos calibrados e estudos paramétricos, que permitirá uma ampla avaliação 

da ligação luva, com variação de diversos parâmetros e identificação criteriosa dos 

modos de falha. 

 

Silva (2012) e Amparo (2014) observaram que houveram interação entre os 

estados limites nos protótipos ensaiados. Em ambos trabalhos foi observado, para 

alguns protótipos, que a carga máxima obtida nos ensaios era superior à carga 

teórica esperada para o ESB.  E em alguns casos é inferior à carga teórica esperada 

para RSL, considerando o valor do coeficiente de redução da área líquida (Ct) igual 

a 1,0. Evidenciando a necessidade de consideração de um coeficiente de redução 

da área líquida inferior a 1,0 para esse tipo de ligação, que reduzirá o valor teórico 

para o estado limite de RSL. Observou-se que mesmo ocorrendo a RSL também 

acontecia a OF e a FP. 

 

Dessa forma, a partir dos protótipos experimentais, foram desenvolvidos modelos 

numéricos que representam a ligação luva. Os modelos criados permitiram a 

realização de análise numérica e paramétrica dessa tipologia de ligação. Dessa 

forma, a partir dos resultados numéricos, é possível a proposição de formulações 

que representam os estados limites (ESB, RSL, OF e FP) necessários de serem 

avaliados no dimensionamento teórico dessa ligação.  
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 CAPÍTULO 5 
 
 
 

5 MODELO NUMÉRICO 
 

A análise numérica envolve técnicas de elaboração e estudo de métodos que 

permitem obter, de forma efetiva, soluções aproximadas para determinados 

problemas, que por uma qualquer razão não é possível o uso de métodos 

analíticos. A análise numérica também pode servir como ferramenta de 

aproximação de comportamentos e simulações de capacidade de carga, entre 

outros. 

 

A análise numérica com uso do método dos elementos finitos (MEF) é bastante 

empregada no estudo e desenvolvimento de problemas e novas soluções 

estruturais. E possibilita simular e avaliar de forma eficiente o comportamento 

estrutural, o que contribui, por exemplo, com a diminuição do tempo de 

desenvolvimento de novos produtos, podendo reduzir custos bem como aprimorar 

o seu desempenho. 

 

Na geração dos modelos numéricos diversas geometrias podem ser desenvolvidas 

com a possibilidade de ampla variação de parâmetros dimensionais e mecânicos, 

assim como diferentes condições de carregamento. Consequentemente é possível, 

por exemplo, até mesmo na etapa de projeto, identificar pontos de concentração de 

tensão e deslocamentos excessivos, possíveis modos de falha dominantes, bem 

como auxílio nas soluções problemas analisados. 

 

Como apresentado no Capítulo 2, o uso do MEF é bastante empregado no estudo 

do comportamento das ligações, permitindo a geração de modelos detalhados das 

soldas e parafusos. 

 

Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento de um modelo numérico que 

represente o comportamento da ligação luva para parafusos alinhados e cruzados. 
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O modelo apresentado é o resultante de uma evolução de modelos numéricos 

como apresentado em Amparo et al. (2015b) e Amparo et al. (2016). 

5.1 Desenvolvimento do modelo numérico 
 

O desenvolvimento do modelo numérico em MEF foi baseado nos ensaios 

experimentais apresentados no Capítulo 4, sendo utilizado o programa comercial 

ANSYS (2012). 

 

Foi utilizada a linguagem de programação do ANSYS, APDL (ANSYS Parametric 

Design Language) com o objetivo de automatizar o desenvolvimento e facilitar as 

variações de geometria com controle de todas as características, físicas e 

geométricas, inseridas no modelo numérico. 

 

Para a análise foram consideradas a não linearidade física e geométrica. Utilizou-

se a formulação Lagrangeana, com a atualização da matriz de rigidez a cada 

iteração. Inicialmente optou-se por empregar o método iterativo de Newton-

Raphson Completo (NROPT,FULL) porém alguns modelos não apresentavam 

convergência, empregando-se assim o método Newton-Raphson Completo 

Assimétrico (NROPT,UNSYN). 

 

Para representar o comportamento do material nos modelos numéricos, foi 

considerado o modelo de material multilinear elástico (Multilinear Isotropic 

Hardening). Esse modelo permite a análise na fase plástica do material. Na 

Figura 5.1 são representadas as curvas de tensão x deformação utilizadas para os 

tubos e os parafusos, respectivamente (Salmon e Johnson, (1990)). 
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(a) tubos 

 
(b) parafusos 

 
Figura 5.1 - Curvas de tensão x deformação utilizadas 

 
O módulo de elasticidade utilizado para todos os modelos foi de 200 GPa e o 

coeficiente de Poisson 0,3. 

 

Os modelos numéricos foram criados segundo as características geométricas e 

mecânicas apresentadas na Tabela 4.4 e de acordo com o correspondente modelo 

experimental. Totalizando 17 modelos de calibração e 357 modelos de 

parametrização. 

 

No desenvolvimento dos modelos, os tubos foram criados como áreas de cilindros 

e os parafusos como volumes (para aplicação dos elementos de casca e de sólido, 

respectivamente, que serão apresentados posteriormente). Na Figura 5.2 é 

apresentada a configuração geométrica dos modelos desenvolvidos e utilizados 
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neste trabalho. A cabeça dos parafusos não foi modelada, uma vez que 

Vieira (2014) justifica que seu uso implica somente em esforços computacionais 

elevados, e não influenciam consideravelmente nos resultados, o que foi 

comprovado nesse trabalho. 

 

  
(a) parafusos alinhados (b) parafusos cruzados 

 
Figura 5.2 - Modelos numéricos 

 

Foram encontrados problemas para a geração da malha nos parafusos do modelo 

L12 e L13, que possuíam diâmetro de 31,75 mm. Esse problema foi resolvido 

mudando a forma de geração do volume cilíndrico. Foram então criados 3 volumes 

em função de uma proporção igualitária do diâmetro do parafuso (db). Esses três 

volumes foram “colados” de forma a representar o volume, que posteriormente foi 

copiado para geração dos demais parafusos. Na Figura 5.3 é apresentado um 

detalhe da configuração dos parafusos modelados. 

 
 

 

 
 

 

(a) vista isométrica (b) vista superior 
 

Figura 5.3 - Configuração do volume cilíndrico dos parafusos 

 
 

5.2 Elementos finitos 
 



106 
 

Para as áreas criadas foi aplicado o elemento de casca SHELL181 (Figura 5.4). 

Este é um elemento estrutural homogêneo de casca de 4 nós com seis graus de 

liberdade em cada nó: translações nas direções x, y e z, e rotações em torno dos 

eixos x, y e z, sendo adequado para soluções não-lineares e permite a utilização 

malhas irregulares. 

 

O elemento adotado para modelagem dos parafusos foi o SOLID186 (Figura 5.5). 

O SOLID186 é um elemento sólido estrutural definido por 20 nós com três graus de 

liberdade por nó: translações nas direções x, y e z, sendo adequado para 

plasticidade, hiperelasticidade, fluência, rigidez de tensão, grandes deflexões e 

grandes capacidades de deformação. É também adequado para modelar malhas 

irregulares e pode ter qualquer orientação espacial. 

 
Figura 5.4 - Elemento SHELL 181 

 
Figura 5.5 - Elemento SOLID 186 

Fonte: Ansys (2012) Fonte: Ansys (2012) 

 
 

Para o contato entre o tubo e os parafusos, utilizou-se o par de elementos CONTA 

175 e TARGE 170 (Figura 5.6(a)). O CONTA175 pode ser usado para representar 

contato entre duas superfícies (ou entre um nó e uma superfície, ou entre uma linha 

e uma superfície). O contato ocorre quando a superfície do elemento penetra em 

um dos elementos do segmento de destino (TARGE170). Na Figura 5.6 (b) está 

representado o contato criado entre os tubos e o parafuso. A região dos furos dos 

tubos interno e externo foi definida como o elemento de contato e os parafusos 

foram definidos como a superfície de contato. 
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(a) CONTA 175 e TARGE 170 
Fonte: Ansys (2012) 

(b) modelo numérico 

 
Figura 5.6 - Elementos de contato 

  

As normais da superfície de contato são apresentadas na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Normais de contato no modelo numérico 
 
No uso desse elemento de contato deve ser definido um coeficiente de atrito entre 

as superfícies em contato. Para o modelo deste trabalho foi utilizado um coeficiente 

de atrito de 0,35 de acordo com as prescrições da ABNT NBR 8800 (2008), valor 

também adotado por outros autores como Vieira (2014). 

 

No modelo L12 e L13 além do contato entre o furo e o parafuso, apresentado 

anteriormente, também foi definida uma região de contato entre a parede interna 

do tubo externo com a parede externa do tubo interno na região dos furos. 

Aplicando um contato de superfície com superfície (Surface-to-Surface Contact), 

possibilitando considerar o contato entre o tubo externo e o interno. 

 

Na Figura 5.8 é apresentado a configuração do contato entre tubo externo-

tubo interno. 



108 
 

 
 

(a) superfícies de contato (b) normais de contato 
 

Figura 5.8 - Contato tubo externo-tubo interno 

 

5.3 Malha 
 

A geração de malhas em um modelo numérico, desenvolvido no ANSYS, pode ser 

feita de forma livre ou mapeada. 

 

Inicialmente optou-se pela utilização da malha mapeada. No entanto, em função do 

mapeamento na região dos furos gerar elementos distorcidos o refinamento levava 

a problemas de superposição de elementos e o modelo não apresentava 

convergência na solução.  

 

Assim, utilizou-se a geração de malha livre e dessa forma, a distribuição de 

elementos na região foi mais adequada propiciando a convergência adequada. 

Essa solução foi adotada tanto para os parafusos quanto para os tubos. 

 

Na geração da malha utilizou elementos quadriculares como opção principal, 

possibilitando o uso de elementos tetraédricos e triangulares como opção 

alternativa. 

 

As áreas dos tubos externo e interno foram divididas como exemplificado na Figura 

5.9 visando melhor organização dos elementos com a geração de malha livre. Esse 

procedimento reduz a possibilidade de elementos distorcidos, principalmente nas 

regiões próximas aos furos. Além disso, as linhas próximas à região do furo também 
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foram subdivididas para melhor distribuição dos nós criados após a geração da 

malha. Um detalhe dessa subdivisão é apresentado na Figura 5.10. 

 

 
Figura 5.9 - Divisão das áreas no modelo 

numérico 

 
Figura 5.10 - Subdivisão das linhas nas 

regiões próximas aos furos 
 

A definição do número de elementos da malha utilizada nos modelos foi baseada 

em um estudo do seu refinamento para os elementos de casca dos tubos e para os 

elementos de sólido nos parafusos. Os estudos realizados por Vieira (2014) indicam 

que refinamento excessivos para os parafusos não é ideal, devido a inadequada 

concentração de tensões nas regiões de contato com os tubos. A Tabela 5.1 

apresenta os resultados do estudo realizado para um modelo com características 

do modelo L5 com tubos com tensão de escoamento de 350 MPa e de ruptura de 

485 MPa e parafusos ASTM A325. 

 

Tabela 5.1 - Respostas do estudo do tamanho de malhas 
Tamanho dos 
elementos da 

malha 

Parafusos 
(mm) 

Tamanho dos 
elementos da 

malha 

dos Tubos 
(mm) 

Número de 
elementos 

Número 
de nós  

Capacidade 
máxima (kN) 

Tempo de 
processamento 

(minutos) 

4 6 14104 16881 317,12 16,6 

4 7 12788 15598 315,60 29,5 

4 8 12236 15059 319,42 9,3 

4 4 19650 22415 313,38 21,6 

5 5 12269 13886 318,16 12,5 

5 6 10135 11742 317,21 13,9 

5 7 8819 10459 315,72 7,5 

5 8 8267 9920 318,98 5,1 

4 10 

Modelo sem convergência 
7 ou 6 7 

7 ou 6 8 

7 ou 6 5 

 

Observa-se que não há grandes mudanças nos valores para capacidade máxima 

de carregamento para os modelos que apresentaram convergência, sendo 1,93% 

a maior diferença entre os valores. Avaliando os estudos de Vieira (2014), 

comparando a média das capacidades máximas e os tempos de processamento, 
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com a quantidade de nós e elementos produzidos, apresentados na Tabela 5.1, 

optou-se por trabalhar com malha nos parafusos de 5 mm e nos tubos de 6 mm. 

 

Na Figura 5.11 tem-se a exemplificação de um modelo com parafusos alinhados e 

outro com parafusos cruzados, após a geração da malha. 

 
(a) Modelo com parafusos alinhados 

 
(a) Modelo com parafusos cruzados 

 
Figura 5.11 - Configuração da malha dos modelos numéricos 
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5.4 Condições de contorno e carregamento 
 

Visando a calibração dos modelos numéricos as condições de contorno e de 

carregamento devem ser estabelecidas de forma a representar os modelos 

experimentais. 

 

Os nós da extremidade do tubo externo foram acoplados em um único nó de 

aplicação do carregamento e das condições de contorno, o mesmo procedimento 

foi realizado para o tubo interno.  

 

Os deslocamentos e rotações da extremidade do tubo externo foram impedidos em 

todas as direções (x, y e z), simulando a fixação do protótipo no “T”, do esquema 

dos protótipos, e desse na prensa de ensaios. Os nós do tubo interno ficaram livres 

para se deslocar na direção longitudinal, ou seja, na direção de aplicação do 

carregamento (direção z). A  Figura 5.12 apresenta as condições de contorno 

aplicadas nos tubos. 

 

  
(a) tubo externo (b) tubo interno 

 
Figura 5.12 - Condições de contorno de extremidade 

 
Assim como nos estudos de Vieira (2014) as cabeças dos parafusos, as arruelas e 

porcas não foram modeladas, sendo assim, para a não ocorrência de movimento 
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de corpo rígido, os deslocamentos foram impedidos nas direções x e y, como 

apresentado na Figura 5.13. 

 
 

Figura 5.13 - Condições de contorno de extremidade dos parafusos 

 
 
O carregamento foi aplicado no nó da extremidade do tubo interno. Como os nós 

estavam acoplados o carregamento foi igualmente distribuído ao longo da 

extremidade do tubo. Para simular a carga de tração nos protótipos de ensaio (via 

controle de deslocamentos) foi aplicado deslocamento nos nós da extremidade do 

tubo interno na direção longitudinal (z). O deslocamento total foi de 15, 20 ou 

30 mm, dependendo do modelo simulado, sendo a definição desses limites 

baseada nos resultados experimentais. Como nos ensaios experimentais os 

passos de deslocamentos foram de 0,4mm/min, para os modelos numéricos 

utilizou-se 0,4 mm como incremento de deslocamentos. 

 

Um exemplo de um modelo final com todas as condições de contorno e 

carregamento é apresentado na Figura 5.14. 
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Figura 5.14 - Modelo numérico final para configuração de parafusos alinhados 
 

5.5 Critérios de falha 

 
Na ligação em estudo diversas possibilidades de falha podem ocorrer em função 

da geometria dos tubos, número e diâmetro de parafusos, material dos elementos 

de ligação. As falhas podem ser função de deformações ou tensões excessivas em 

regiões e/ou localizadas. Em todas as situações possíveis de falha tem-se um valor 

limite para o material. 

 

Para a caracterização da falha dos materiais são então definidos os critérios de 

resistência (chamados também de critérios de falha), que têm como objetivo avaliar 
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se o estado de tensão em um determinado ponto da estrutura ultrapassa ou não a 

capacidade resistente do material. 

 

O critério de resistência adequado para materiais dúcteis como nas estruturas de 

aço é o critério de von Mises no qual associa-se o estado de tensão de um ponto, 

descrito pelas tensões principais, que são as máximas tensões atuantes naquele 

ponto com a tensão de escoamento do aço, definindo-se até quando o material tem 

comportamento elástico. 

 

5.5.1 Critério de von Mises 
 

Em um determinado ponto da estrutura, conhecidas as tensões principais (𝜎1, 𝜎2 e 

𝜎3), a tensão de von Mises (𝜎𝑣𝑀) é dada conforme a equação (5.1). 

 

𝜎𝑣𝑀 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2

2
 (5.1) 

 

 
Pelo critério de von Mises o material tem comportamento elástico somente se 𝜎𝑣𝑀 <

𝑓𝑦, onde a 𝑓𝑦 corresponde à tensão de escoamento do aço. 

 

Dessa forma o material falha se a tensão de von Mises 𝜎𝑣𝑀 ultrapassa a tensão de 

escoamento do aço, 𝑓𝑦. 

 

Em termos de deformação, tem-se a deformação equivalente de von Mises (𝜀𝑣𝑀) 

dada conforme equação (5.2). 

 

𝜀𝑣𝑀 =
1

1 + 𝜈
√
(𝜀1 − 𝜀2)

2 + (𝜀1 − 𝜀3)
2 + (𝜀2 − 𝜀3)

2

2
 (5.2) 

onde 

𝜀1, 𝜀2 e 𝜀3 são as deformações principais; 

𝜈 é coeficiente de Poison. 
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Dessa forma para avaliar numericamente a ligação luva é necessário identificar 

qual a capacidade máxima da ligação, ou seja, quando ocorre a falha na ligação. 

Para essa ligação será adotado o critério de von Misses que indicará o início da 

falha da ligação. 

 

Quando o material atinge o escoamento, mesmo com aumento de carregamento, 

a tensão de von Mises permanece constante tendo aumento das deformações. 

Assim, em algumas análises numéricas a deformação de von Mises também é 

utilizada para identificar um modo de falha, definindo-se um determinado valor de 

deformação no qual é assumida a falha do material. 

 

Nesta pesquisa, assim como nos trabalhos de Vieira (2014) e Minchillo (2011), 

assumiu-se como falha nos tubos o critério de deformação excessiva para avaliar 

a falha nos tubos. Dessa forma, definiu-se que no instante em que a deformação 

máxima de von Mises (𝜀𝑣𝑀) ultrapassasse o valor da deformação de ruptura do 

material (𝜀𝑢) a falha se caracteriza (𝜀𝑣𝑀 > 𝜀𝑢 ruptura por deformação excessiva). 

 

Para determinação da deformação última (ou de ruptura) foi feita uma correção dos 

valores de tensão e deformação de engenharia (engineering stress-strain), 

fornecidos pela caracterização dos materiais, para os valores reais (true stress-

strain). Assim como em Vieira (2014) entre outros. As equações (5.3) e (5.4) 

referem-se à transformação descrita. 

 

𝜎𝑡 = (1 + 𝜀𝑒)𝜎𝑒 (5.3) 

𝜀𝑡 = ln(1 + 𝜀𝑒) (5.4) 

 

onde: 

𝜎𝑡 é a tensão real (true stress); 

𝜎𝑒 é a tensão de engenharia (engineering stress); 

𝜀𝑡 é a deformação real (true stress); e 

𝜀𝑒 é a deformação de engenharia (engineering stress). 

 

Assumiu-se então que a falha devido à ruptura da seção líquida (RSL), a ovalização 

do furo (OF) e o cisalhamento do parafuso (CP) aconteciam no momento em que, 
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em uma determinada região do modelo numérico, indicada nas 

Figuras 5.15 (a) (b) e (c), a deformação de von Mises atingia a deformação última 

do material (𝜀𝑣𝑀 = 𝜀𝑢). 

 

Nos parafusos assumiu-se que a falha por flexão ocorria no momento em que as 

tensões de von Mises no parafuso atingiram a tensão de escoamento (𝜎𝑣𝑀 = 𝑓𝑦). 

Essa condição se justifica pelo tipo de aço de parafusos que tem uma ductilidade 

diferente e menor que do aço carbono do tubo, portanto, podendo levar a uma 

ruptura brusca. Na Figura 5.15 são indicadas representações da caracterização do 

início da falha da ligação. 

 

  
(a) ovalização do furo (b) ruptura da seção líquida 

 

  
(c) cisalhamento do parafuso (d) flexão no parafuso 

 
Figura 5.15 - Deformação e tensão de von Mises para a identificação do início das falhas 

nos modelos numéricos 
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 CAPÍTULO 6 
 

 

6 CALIBRAÇÃO E ANÁLISE DOS MODELOS NUMÉRICOS 
 

Neste capítulo serão apresentadas as calibrações dos modelos numéricos a partir 

dos modelos experimentais apresentados no Capítulo 4, bem como uma análise 

dos resultados numéricos. 

 

De acordo com o Capítulo 5 e baseado nos diferentes protótipos experimentais de 

“luva com 1TE”, foram desenvolvidos modelos numéricos com as mesmas 

características representando cada um dos protótipos apresentados no Capítulo 4. 

 

A validação dos modelos numéricos foi feita por meio da comparação das curvas 

de carga versus deformação e da avaliação dos modos de falha observados. 

 

Como representado na Figura 6.1, todas as folgas existentes nas curvas 

experimentais, que representavam um deslocamento inicial sem ganho de carga, 

devido as folgas dos furos, foram eliminadas para uma melhor comparação das 

curvas dos modelos numéricos e experimentais. 

 
Figura 6.1 - Representação da eliminação das folgas nas curvas experimentais 
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Na sequência serão apresentados, discutidos e avaliados os resultados numéricos 

de cada modelo. 

 

A apresentação dos resultados foi dividida de acordo com as características dos 

modelos desenvolvidos. Serão apresentados segundo os modelos com parafusos 

alinhados (L1 a L13) e com parafusos cruzados (C1 a C4). 

 

Na Tabela 6.1 são apresentadas as características geométricas e mecânicas 

utilizadas nos modelos numéricos. Na nomenclatura dos modelos “L” indica os 

modelos com parafusos alinhados e “C” com parafusos cruzados. 

 

Tabela 6.1 – Características geométricas e mecânicas dos modelos numéricos 

M
o

d
e
lo

 

n 

Tubo Externo  Tubo Interno  Parafusos 

Dext 
(mm) 

text 
(mm) 

fy 
(MPa) 

fu   
(MPa) 

 
Dint  

(mm) 
tint 

(mm) 
fy 

(MPa) 
   fu 
(MPa) 

 
db 

(mm) 
fyb 

(MPa) 
   fub 
(MPa) 

L1 2 73,0 5,5 399,5 539,5  60,3 5,5 381,0 574,8  12,7 764,8 1045,0 

L2 3 73,0 5,5 399,5 647,4  60,3 5,5 381,0 574,8  12,7 764,8 1045,0 

L3 3 73,0 5,5 399,5 539,5  60,3 5,5 381,0 479,0  12,7 764,8 1045,0 

L4 4 73,0 5,5 399,5 647,4  60,3 5,5 381,0 574,8  12,7 764,8 1045,0 

L5 4 73,0 5,5 399,5 539,5  60,3 5,5 381,0 479,0  12,7 764,8 1045,0 

L6 4 76,1 3,6 386,0 654,0  60,3 5,5 381,0 574,8  12,7 764,8 1045,0 

L7 5 73,0 5,5 399,5 539,5  60,3 5,5 381,0 574,8  12,7 764,8 1045,0 

L8 5 88,9 4,8 369,0 535,0  73,0 5,2 303,0 448,0  12,7 659,3 930,6 

L9 5 88,9 5,5 375,0 568,8  73,0 5,5 399,5 647,4  12,7 659,3 930,6 

L10 5 88,9 4,8 369,0 535,0  73,0 5,5 399,5 539,5  12,7 659,3 930,6 

L11 6 88,9 4,8 369,0 535,0  73,0 5,5 399,5 539,5  12,7 659,3 930,6 

L12 2 108,7 4,5 417,3 545,8  88,9 7,7 412,3 633,7  31,75 635,0 825,0 

L13 3 108,7 4,5 417,3 545,8  88,9 7,7 412,3 633,7  31,75 635,0 825,0 

C1 3 76,1 3,6 386,0 654,0  60,3 3,6 424,0 535,0  12,7 659,3 930,6 

C2 4 76,1 3,6 386,0 654,0  60,3 3,6 424,0 535,0  12,7 659,3 930,6 

C3 5 88,9 5,5 342,0 515,0  73,0 5,5 302,5 447,8  12,7 659,3 930,6 

C4 6 88,9 5,5 342,0 515,0  73,0 5,5 375,0 545,0  12,7 659,3 930,6 

 n – número de parafusos 
Dext – diâmetro do TE 
text – espessura do TE 
Dint – diâmetros do TI 
tint – espessura do TI 

 db – diâmetro do parafuso 
fy – tensão de escoamento do tubo 
fu – tensão de ruptura do tubo 
fyb – tensão de escoamento do parafuso 
fub – tensão de ruptura do parafuso 
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6.1 Modelos com parafusos alinhados 
 
A Figura 6.2 apresenta uma comparação entre o resultado experimental e numérico 

do modelo L1 (Tabela 6.1). Observa-se na Figura 6.2(c) o modo de falha, 

cisalhamento dos parafusos, caracterizado no experimento do protótipo, e seu 

referente comportamento numérico. Além do cisalhamento é observada também a 

ovalização dos furos dos tubos (Figura 6.22(b)), onde é apresentado a distribuição 

de tensões de von Mises, vê-se que o modelo numérico também apresentou os 

mesmos modos de falha. Em cinza observa-se a região que ultrapassou a tensão 

de escoamento do material. Destaca-se que nesta figura a legenda do nível de 

tensão de von Mises é representativa apenas para os parafusos. Uma boa 

correlação entre o modelo experimental e numérico também pode ser observada 

na curva de carga P versus deslocamento, apresentada na Figura 6.2(a). 

 

Observa-se na Figura 6.2(a) que a curva numérica está abaixo da curva 

experimental, apresentando uma segurança do modelo numérico. Na parte inicial 

as duas curvas se coincidem com um comportamento aproximadamente linear até 

um determinado ponto de perda de linearidade e mudança de inclinação, que no 

modelo numérico ocorre um pouco antes do que no modelo experimental. Apesar 

desse fato o modelo numérico pode ser considerado adequado para representar o 

modelo experimental, visto que, após as análises, eles apresentaram os mesmos 

modos de falha do modelo experimental, ovalização do tubo externo 

(TE)(Figura 6.2(b)) e do tubo interno (TI) e o cisalhamento dos parafusos 

(Figura 6.2(c)). 
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(a) curva carga axial versus deslocamento 

  
(b) tubo externo e interno 

  
(c) parafusos: experimental e numérico 

 
Figura 6.2 – Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L1 
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Nas Figura 6.3(a) e Figura 6.4(a) podem ser observadas boas correlações entre as 

curvas numéricas e experimentais. Nas curvas apresentadas, podem ser 

observados em ambas análises, numérica e experimental, para modelos L2 e L3, 

um comportamento linear com proporcionalidade entre a carga e o deslocamento, 

até um determinado momento onde há mudança de inclinação da curva, com um 

trecho de carga constante e novo aumento de carregamento até a capacidade 

máxima da ligação. 

 

Observa-se que no primeiro trecho as curvas numéricas e experimentais 

praticamente coincidem em termos de carga e deslocamento e a primeira mudança 

de inclinação da curva (perda de rigidez da ligação, podendo indicar a primeira falha 

da ligação) ocorre também para níveis de carga e deslocamento aproximadamente 

iguais. Como mencionado no Capítulo 4, referente a análise dos resultados, o 

experimento 2 do modelo L2 (Figura 6.3(a)) deve ser eliminado para essa 

comparação. 

 

Adicionalmente, observando a configuração deformada dos protótipos após a 

realização dos ensaios e a distribuição de tensão de von Mises após a simulação 

numérica, os mesmos modos de falha também podem ser observados nos modelos 

L2 e L3. Observa-se na Figura 6.3(b) e (c) e na Figura 6.4(b) e (c) a ovalização do 

furo, a ruptura da seção transversal e a flexão dos parafusos. Destaca-se que as 

partes em cinza nos desenhos das figuras ultrapassam os valores indicados nas 

legendas. 
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(a) curva carga axial versus deslocamento 

 

 

 
(b) tubo interno 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.3 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L2 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

 

 
(b) tubo interno 

 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.4 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L3 
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Na Figura 6.5 e Figura 6.6 estão apresentadas comparações entre resultados 

numéricos e experimentais dos modelos L4 e L5, respectivamente. Ambos modelos 

com 4 parafusos alinhados. As mesmas observações referentes às comparações 

dos resultados numéricos e experimentais dos modelos L2 e L3, apresentadas 

anteriormente podem ser feitas para os modelos L4 e L5. 

 

Entretanto, destaca-se que, pelas curvas de carga versus deslocamento é possível 

observar uma maior rigidez inicial em ambos modelos numéricos (Figura 6.5 (a) e 

Figura 6.6 (a)). Porém, o nível de carregamento no qual existe a primeira perda de 

rigidez, ou melhor, a primeira mudança de inclinação das curvas, é 

aproximadamente o mesmo. Sendo assim os modelos foram considerados 

calibrados e representativos dos modelos experimentais. 

 

Para o modelo L6, também com 4 parafusos alinhados, é possível perceber uma 

boa correlação entre o resultado numérico e experimental. Na Figura 6.7 é possível 

ver a semelhança entre as falhas dos modelos, ovalização no TE e TI, ruptura do 

TE e a flexão dos parafusos. 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

 
(b) tubo interno e externo 

 
(c) parafusos 

Figura 6.5 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L4 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

  

    
(b) tubo interno e externo 

 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.6 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L5 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

  

 
(b) tubo interno e externo 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.7 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L6 
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Na curva carga versus deslocamento do modelo L6 (Figura 6.7(a)) observa-se que 

o modelo numérico não atingiu a capacidade máxima para o nível de deslocamento 

aplicado. Porém o comportamento é semelhante ao dos modelos experimentais. 

Assim como explicado anteriormente, para os modelos L4 e L5, e de acordo com a 

comparação das curvas experimentais e numéricas este modelo também foi 

considerado calibrado. 

 

O modelo L7 (5 parafusos alinhados) também foi considerado calibrado. Pode-se 

observar uma boa correlação e representatividade do modelo numérico com o 

experimental. Para essa comparação faz-se uso da Figura 6.8 na qual estão 

representadas a configuração final do experimento e da distribuição de tensões de 

von Mises da simulação realizada, bem como a curva de carga P versus 

deslocamento. 

 

No modelo L8, numérico e experimental, com 5 parafusos alinhados, é possível 

observar as falhas por ruptura do TI, ovalização de furo no TI e flexão dos parafusos 

(Figura 6.9(b) e (c)). A ovalização de furos no TE, mesmo que pequena, é mais 

evidenciada no modelo numérico do que no modelo experimental. 

 

Da mesma forma que o modelo L6, o modelo numérico L8 também não atingiu a 

capacidade máxima para o nível de deslocamento aplicado (Figura 6.9(a)). Mas, o 

nível de carregamento, no qual existe a primeira perda de rigidez, ou melhor, a 

primeira mudança de inclinação das curvas experimentais e numérica, é 

aproximadamente o mesmo. 

 

Além disso, é possível observar nas curvas da Figura 6.9(a) que, na fase plástica, 

ou seja, após o modelo apresentar essa perda de rigidez, para mesmos níveis de 

deslocamento o modelo numérico apresenta níveis de carregamento menores que 

os modelos experimentais. Sendo assim o modelo foi também considerado 

calibrado. 
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(a) curva carga axial versus deslocamento 
 

  

 
(b) tubo externo e interno 

 

 
(c) parafusos 

Figura 6.8 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L7 
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(a) curva carga versus deslocamento 
 

  

 
(b) tubo externo e interno 

 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.9 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L8 
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Com relação ao modelo L6 e L8, nos quais não são identificadas as respectivas 

capacidades máximas nos modelos numéricos, leva-se a possibilidade de falha no 

aço quando da fabricação do tubo, induzindo uma falha prematura do protótipo. 

 
Na Figura 6.10(b) é possível observar que as falhas do modelo numérico L9 

correspondem as falhas do respectivo modelo experimental. É visto a ovalização 

dos furos no TI e no TE, a ruptura da seção transversal no TI e a flexão dos 

parafusos. Em relação as curvas de carga P versus deslocamento Figura 6.10(a) 

observa-se o comportamento inicialmente linear com proporcionalidade entre a 

carga e o deslocamento e com mudanças de inclinações, indicando os possíveis 

modos de falha da ligação, tanto no modelo numérico quanto nos experimentais. 

Na curva do modelo numérico observa-se que esse atinge sua capacidade máxima 

a um nível de carregamento menor que os modelos experimentais, o que também 

indica boa correlação entre o modelo numérico e experimental, assumindo-se, 

portanto, como outro modelo calibrado. 

 

Na Figura 6.11 e Figura 6.12 estão apresentadas comparações entre resultados 

numéricos e experimentais dos modelos L10 (5 parafusos) e L11 (6 parafusos), 

respectivamente. Observa-se por meio das curvas apresentadas na Figura 6.11(a) 

e Figura 6.12(a) que em ambos modelos numéricos a curva de carga P versus 

deslocamento assumiu níveis de carregamentos superiores aos resultados 

experimentais. Essa ocorrência pode ser explicada pelo fato das tensões de 

escoamento e ruptura não serem representativas às dos tubos ensaiados. Como 

esses resultados experimentais não foram desenvolvidos neste trabalho não se 

teve controle adequado das informações necessárias para calibração dos modelos. 

 

Porém, destaca-se o fato de que, comparando as configurações deformadas dos 

modelos experimentais com a configuração de distribuição de tensão de von Mises 

dos modelos numéricos, a maioria das falhas observadas nos modelos numéricos 

são representativas às dos experimentos. No modelo L10 observa-se a ruptura do 

TE, a ovalização dos furos no TE e a flexão dos parafusos, também visto 

experimentalmente. Mas nesse modelo é observado a ovalização e a ruptura no TI 

o que não foi observado no experimento. O mesmo pode ser destacado para o 

modelo L11. 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

 

   
(b) tubo externo e interno 

 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.10 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L9 
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(a) curva carga versus deslocamento 
 

   
 

 
(b) tubo externo e interno 

 

 
(b) parafusos 

Figura 6.11 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L10 
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(a) curva carga versus deslocamento 
 

  
 

  
(b) tubo externo e interno 

 

 
(b) configuração final experimental e numérico 

 
Figura 6.12 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L11 
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Na Figura 6.13 e Figura 6.14 estão representadas comparações entre os modelos 

numéricos e experimentais L12 e L13, respectivamente. Na Figura 6.13(a) e 

Figura 6.14(a) estão representadas as curvas de carga P versus deslocamento, 

como já dito no capítulo de análise experimental, estas curvas podem ter sofrido 

influência do escoamento do aparato de ensaio e não representarem 

adequadamente o comportamento da ligação. 

 

Observa-se, na Figura 6.13(a), que, na parte inicial, existe uma boa correlação 

entre a curva do modelo numérico com a do modelo experimental, até o momento 

de perda de proporcionalidade entre a carga e o deslocamento. Como assume-se 

que a primeira falha ocorre no momento onde a ligação perde rigidez, caracterizada 

pela mudança de inclinação das curvas, o modelo numérico representa o modelo 

experimental. O que pode ser também observado por meio da Figura 6.13(b) 

caracterizando boa correlação entre as configurações deformadas de ambos 

modelos, numérico e experimental. 

 

Apesar da curva numérica (Figura 6.14(a)) do modelo L13 apresentar níveis de 

carregamentos acima dos modelos experimentais, observa-se uma linearidade com 

proporção entre a carga e o deslocamento no início da curva, seguida de uma 

inclinação, que pode caracterizar a falha da ligação. E por meio da Figura 6.14(b) 

observa-se boa correlação entre os modos de falhas observados nos modelos, 

experimental e numérico. 

 

Em ambos modelos L12 e L13, experimentais e numéricos, foi observada a falha 

por ovalização excessiva do furo do TE, representadas na Figura 6.13(c) e 

Figura 6.14(b) e (c). Destaca-se que na simulação do modelo L12 inicialmente não 

foi obtida convergência e o modelo apresentava erro de solução. Este fato foi 

explicado avaliando a configuração deformada do modelo. Entendeu-se, portanto, 

que a parede do TE entra em contato com a parede do TI, e este fenômeno deveria 

ser considerado. Dessa forma, para representar que os tubos encostam um no 

outro, novos elementos de contato foram criados para representação do modelo, 

como já explicado no Capítulo 5. 



136 
 

 

(a) curva carga versus deslocamento 

   
(b) modelo L12 

 

       

    
(c) tubo externo e interno 

 

   
(d) seção transversal do tubo externo aplicação do carregamento 

 
Figura 6.13 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L12 
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(a) curva carga versus deslocamento 
 

   
  

(b) tubo externo e interno 
 

 

 
(c) detalhe da ovalização do furo 

 
Figura 6.14 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo L13 

 



138 
 

O instante em que um tubo encosta no outro pode ser uma explicação para as 

diferenças entre as curvas numéricas e experimentais dos modelos L12 e L13. 

Principalmente no momento em que há uma mudança de inclinação da curva e um 

novo ganho de rigidez do modelo, observado na Figura 6.15. 

 

Ao avaliar os passos de carga do modelo numérico, no momento em que o modelo 

perde rigidez, ou seja, em que ocorre a mudança de inclinação da curva, observa-

se que é o momento em que o TE encosta no TI. Esse fenômeno é representado 

na Figura 6.15 e indicado na curva de carga P versus deslocamento do modelo L12. 

 

 

Figura 6.15 - Instante em que o TE encosta no TI, na simulação do modelo L12 

 

Uma outra, possível explicação, para as diferenças existentes nas curvas dos 

modelos L12 e L13, é a forma como o modelo foi definido, que não leva em 

consideração a presença de arruelas, e não simula a cabeça dos parafusos nem 

as porcas. Além do fato de que o aparato de ensaio de fixação na garra da prensa 

também ter sofrido escoamento e ruptura, interferindo no resultado experimental. 

 

Observa-se nos resultados experimentais uma ovalização excessiva no modelo, 

com esmagamento da parede do furo, na configuração deformada. Destaca-se que, 

devido a presença de porcas e arruelas, há uma restrição a essa configuração de 

deformação, observado na Figura 6.13(b), (c) e (d) e na Figura 6.14(c). 
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6.2 Modelos com parafusos cruzados 
 

Na Figura 6.16 e Figura 6.17 são apresentadas as curvas de carga versus 

deslocamento para os modelos numéricos C1 e C2 e seus respectivos modelos 

experimentais. Também são apresentadas comparações entre as configurações 

finais (após ensaios e após simulação numérica) dos respectivos modelos. 

 

Observa-se que as curvas numéricas de ambos modelos C1 e C2, Figura 6.16(a) 

e Figura 6.17(a), não representam adequadamente o comportamento apresentado 

nas curvas experimentais. Porém, é possível perceber que o nível de 

carregamento, para a capacidade máxima do modelo numérico comparado com a 

capacidade máxima dos protótipos experimentais, para ambos modelos C1 e C2, 

são aproximadamente iguais. Observa-se também que os modelos experimentais 

não apresentam um comportamento padrão, fato que já foi explicado no capítulo 

referente às análises experimentais. 

 

Destaca-se que esses modelos, C1 e C2, apresentam todas as espessuras dos 

tubos iguais a 3,6 mm e como dito, no capítulo referente às análises experimentais, 

tubos com esse valor de espessura, ou melhor, tubos com elevada esbeltez 

(relação Diâmetro/espessura) podem ditar um comportamento diferente de ligações 

com tubos com menor esbeltez (maior espessura). 

 

Avaliando a Figura 6.16(b)(c) e Figura 6.17(b)(c) observa-se boa correlação entre 

os modos de falha observados nas simulações numéricas e nos ensaios. É possível 

observar as falhas por ruptura nos tubos bem como a flexão dos parafusos. Pode 

dizer, então, que o modelo pode ser representativo de ligações com tubos com 

maiores espessuras. Destaca-se que os protótipos não possuem um 

comportamento padronizado. Este fato está relacionado às folgas experimentais 

existentes nos furos e associado com a configuração cruzada, que faz com que o 

contato dos parafusos com os tubos aconteça em momentos diferentes durante o 

ensaio, o que não ocorre no modelo numérico. 
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(a) curva carga axial versus deslocamento 
 

   

 
(b) tubo externo e interno 

  

 
 (c) parafusos 

Figura 6.16 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo C1 
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(a) curva carga versus deslocamento 
 

  

 
(b) tubo externo e interno 

 

 
(c) parafusos 

 
Figura 6.17 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo C2 
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Na Figura 6.18 e Figura 6.19 são apresentadas as curvas de carga versus 

deslocamento, bem como a configuração deformada dos protótipos após a 

realização dos ensaios e distribuição de tensão de von Mises após a simulação 

numérica para os modelos C3 e C4. 

 

As curvas de carga versos deslocamento (Figura 6.18(a) e Figura 6.19(a)) 

apresentam boa correlação, principalmente na fase inicial. Existe uma 

proporcionalidade entre o carregamento e o deslocamento na fase inicial até a 

primeira inclinação da curva, perda de rigidez, que pode indicar o início da primeira 

falha da ligação. Na Figura 6.18(a) observa-se que apesar de níveis de 

carregamento diferentes a curva numérica tem um comportamento semelhante ao 

das curvas experimentais. A capacidade máxima, de ambos modelos numéricos 

C3 e C4, encontram-se abaixo da capacidade máxima dos modelos experimentais, 

o que também indica uma boa correlação. Observa-se também semelhanças nas 

configurações finais, após experimento e simulação numérica, dos modelos 

numéricos comparados aos ensaios experimentais (Figura 6.18(b)(c)(d) e 

Figura 6.19(b)(c)). 

 

Os modos de falha, verificados nos experimentos, também puderam ser 

observados nos referentes modelos numéricos (Figura 6.18(b)(c)(d) e 

Figura 6.19(b)(c)). Pouca deformação nos tubos externos. A ruptura nos tubos 

internos com tendência em diagonal, observada pela distribuição de tensões de von 

Mises em diagonal de um furo para o outro. E observa-se também a flexão dos 

parafusos. 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

  
(b) tubo externo e interno 

  
(c) detalhe no tubo interno 

 

 
(d) parafusos 

Figura 6.18 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo C3 
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(a) curva carga versus deslocamento 

 

   
(b) tubo externo e interno 

 

  
(c) detalhe no tubo interno 

 

  
(d) parafusos 

Figura 6.19 - Comparação dos resultados experimentais e numéricos para o Modelo C2 
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6.3 Síntese dos resultados 
 

Em todos os modelos observam-se mudanças de inclinação nas curvas de carga 

versus deslocamento. Essa mudança de inclinação pode indicar o início de algum 

dos possíveis modos de falha da ligação (ESB, RSL, OF, CP e FP). 

 

Foi observado também, que nos modelos numéricos, o nível de deslocamento, no 

qual ocorre a mudança de inclinação da curva de carga P versus deslocamento, é 

aproximadamente igual aos respectivos modelos experimentais. 

 

Também se observou que nos modelos numéricos e nos experimentais há a 

presença de mais de um modo de falha, podendo então estarem interagindo entre 

si, acontecendo simultaneamente. O que pode direcionar o estudo paramétrico da 

ligação com o objetivo de eliminar o trabalho conjunto dos modos de falhas. 

 

Complementando as análises realizadas anteriormente, na Tabela 6.2 apresenta-

se as capacidades máximas (CM) dos modelos numéricos e seus respectivos 

deslocamentos (u) comparados às médias dos seus referentes modelos 

experimentais. 

 

Comparações entre as relações dos valores numéricos e experimentais da Tabela 

6.2 também podem ser feitas ao observar o apresentado na Figura 6.20. 

 
Avaliando as capacidades máximas de carregamento é possível dizer que os 

modelos numéricos apresentam boa correlação, uma vez que na maioria dos 

modelos os valores estão próximos. Na Figura 6.20 (a), as relações entre os valores 

numéricos e experimentais estão próximas de 1,0 com uma distância máxima de 

19%. Observa-se, além disso, que para 94,12% dos modelos essa relação ficou 

abaixo de 1,0, caracterizando também que a estimativa de carga é satisfatória, ou 

seja, as capacidades máximas dos modelos numéricos não ultrapassaram os 

valores da capacidade máxima dos respectivos modelos experimentais. 
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Tabela 6.2 - Capacidade máxima dos modelos 

numéricos e experimentais 
 

Modelo 

Experimental  Numérico 

CM (kN) u (mm)  CM (kN) u (mm) 
L1 336,28 11,47  286,49 15,71 
L2 458,7 29,11  374,38 24,00 

L3 425,74 24,47  374,25 23,60 
L4 446,35 22,69  368,98 17,51 
L5 447,82 23,50  368,92 18,04 

L6 367,36 14,68  357,16 30,00 
L7 451,46 24,74  363,47 14,75 
L8 441,81 19,25  431,69 30,00 

L9 543,22 39,37  510,74 28,33 
L10 441,96 26,37  386,48 21,61 
L11 444,40 23,40  472,54 30,00 

L12 548,25 23,84  462,61 16,00 
L13 515,53 11,69  445,67 13,80 
C1 245,75 14,54  243,13 07,25 

C2 241,40 12,12  242,40 06,77 
C3 413,01 19,32  377,92 25,42 
C4 492,59 21,47  425,55 12,11 

CM - capacidade máxima de carregamento 
u - deslocamento 

 

 
(a) capacidade máxima 

 
(b) deslocamentos 

 
Figura 6.20 - Comparação entre as 
análises numérica e experimental 

 
 

Em termos de nível de deslocamentos, referentes à capacidade máxima, apesar de 

que em 35,29% dos modelos a relação numérica por experimental ter ficado acima 

de 1,0 os demais modelos numéricos apresentam deslocamento compatíveis com 

os experimentais. 

 

A partir do apresentado nesse capítulo é possível dizer que os modelos numéricos 

apresentam bons resultados. Principalmente pelo fato de conseguirem reproduzir 

os modos de falhas que foram observados nas análises experimentais. Dessa 

forma assume-se que o modelo numérico está validado e consegue representar o 

comportamento da ligação luva. 

 

Assim o modelo numérico foi utilizado para uma ampla variação dos seus 

parâmetros geométricos, visando uma avaliação dos modos de falha, bem como a 

proposição de formulações que representem suas respectivas falhas, que é um dos 

objetivos dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 7 
 
 

7 ANÁLISE PARAMÉTRICA E PROPOSTAS DE FORMULAÇÕES 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à análise numérica 

paramétrica das ligações e com as análises e estudos são propostas as 

formulações para o dimensionamento da ligação luva. 

 

Foram simulados 374 modelos numéricos, sendo 17 modelos calibrados, 

apresentados no Capítulo 6, e 254 modelos considerando os parafusos dispostos 

de forma alinhada e 103 modelos com os parafusos cruzados. 

 

Nos modelos houve variação das seguintes características: número de parafusos 

na ligação (n), diâmetro e espessuras dos tubos externo (Dext x text) e interno 

(Dint x tint), diâmetro dos parafusos (db), distância de furo a borda do tubo (lf1) e 

distância de furo a furo (lf2). 

 

Os tubos estudados possuíam Dext variando de 73 a 108 mm, Dint variando de 60,3 

a 88,9 mm e espessuras variando de 3,6 a 9,0 mm. Os parafusos possuíam 

diâmetro variando de 9,5 a 30,0 mm. A quantidade de parafusos nos modelos 

variou de 2 a 6. E as distâncias lf1 e lf2 variando entre 2db  a 10db. 

 

Para facilitar as análises dos resultados obtidos, os modelos numéricos foram 

divididos em grupos, segundo o modo de falha dominante na ligação. E 

subdivididos de acordo com a tipologia da ligação luva, com parafusos alinhados e 

com parafusos cruzados. 

 

Os modelos foram simulados considerando tensão de escoamento do aço dos 

tubos igual a 350 MPa e tensão de ruptura de 485 MPa. Para os parafusos 

considerou-se as propriedades de parafusos ASTM A325. 
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Na Tabela A-1 do Apêndice A são apresentados os resultados das análises dos 

modelos numéricos da ligação luva com parafusos alinhados e na Tabela A-2 do 

Apêndice A os resultados dos modelos numéricos da ligação luva com parafusos 

cruzados. A apresentação dos resultados na forma de tabela é para comprovar e 

subsidiar as análises que levam as formulações propostas. 

Os modos de falha observados nos modelos numéricos foram a ruptura da seção 

líquida (RSL), a ovalização do furo (OF), o cisalhamento dos parafusos (CP) e a 

flexão dos parafusos (FP). 

 

Para a maioria dos modelos foi possível concluir que com a redução da espessura 

do TE, em relação a espessura do TI, há alteração no tipo de modo de falha 

dominante no modelo. Espessuras iguais e superiores às do TI provocaram falha 

no TI. Quando a espessura do TE é menor, a partir de um determinado valor de 

espessura, a falha ocorre no TE. Esse fato pode estar associado à área líquida da 

seção transversal dos tubos, principalmente no caso onde houve ruptura no TE. 

Assim, quando a área líquida do TE é menor que a do TI ocorre falha no TE. Dessa 

forma pode-se assumir, como indicativo de projeto das ligações luva, área líquida 

do TE menor que a do TI e garantir a não ocorrência de falha no TI da ligação. 

 

Para os modelos com 2 parafusos destaca-se que, em sua maioria, a falha 

dominante foi de OF do TE, do contrário a falha dominante foi o CP. Porém, 

destaca-se que mesmo a ovalização sendo o primeiro modo, após a simulação 

completa do modelo numérico, ocorreu ao cisalhamento dos parafusos. Fato que 

pode ser explicado devido a presença de apenas 2 parafusos na ligação. Então, a 

não utilização de ligação com apenas 2 parafusos pode ser assumida, como 

recomendação de projeto, para garantir a não ocorrência do cisalhamento dos 

parafusos (observado de modo brusco, nos ensaios experimentais). 

 

As análises dos modelos numéricos foram subdivididas de acordo com o modo de 

falha dominante e são apresentadas a seguir. 
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7.1 Modo: ruptura da seção líquida - RSL 

7.1.1 Modelos com parafusos alinhados 
 

Como definido no Capítulo 5, a falha por ruptura da seção líquida (RSL) é definida 

quando o modelo atinge a deformação última do aço do tubo, na região da área 

líquida da seção transversal. 

 

Observou-se que a falha de RSL foi dominante em 114 dos 267 modelos simulados, 

considerando a configuração geométrica da ligação luva com parafusos alinhados. 

 

Na Tabela 7.1 é apresentado o carregamento numérico no qual foi caracterizado, 

nos modelos numéricos, a falha por RSL e o carregamento teórico para esse modo 

de falha, obtido conforme a equação (3.3) do Capítulo 3, referente ao 

dimensionamento teórico da ligação luva, desconsiderando o coeficiente de 

ponderação da resistência. 

 

Na Tabela 7.1 é possível observar que todos os modelos apresentaram carga de 

ruptura menor que a carga teórica obtida equação (3.3). A representação gráfica 

da Tabela 7.1 é apresentada na Figura 7.1, onde tem-se a relação entre o 

carregamento numérico e o teórico de cada modelo analisado. 

 
Tabela 7.1 – Resultados numéricos e teóricos para o modo de RSL nos modelos numéricos 

com parafusos alinhados 

Modelo 
Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 
 Modelo 

Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 
 Modelo 

Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 

6 294,09 TE 365,44  107 357,22 TE 449,54  47 320,56 TI 442,87 

17 374,96 TE 482,97  110 444,62 TE 554,31  56 407,99 TI 564,01 

18 343,53 TE 442,87  111 443,13 TE 554,31  59 405,63 TI 768,28 

19 313,42 TE 402,01  112 301,33 TE 365,44  60 374,00 TI 511,03 

20 277,93 TE 360,39  113 300,39 TE 365,44  63 269,29 TI 352,63 

43 276,53 TE 360,39  114 300,34 TE 365,44  67 317,75 TI 433,17 

48 313,15 TE 402,01  115 300,31 TE 365,44  68 317,91 TI 510,67 

49 279,00 TE 360,39  124 298,05 TE 360,39  69 340,65 TI 449,54 

50 313,21 TE 402,01  125 298,92 TE 360,39  71 463,57 TI 754,7 

51 280,03 TE 360,39  126 297,77 TE 360,39  72 402,83 TI 554,31 

53 351,07 TE 457,30  205 412,63 TE 511,63  74 279,91 TI 365,44 

55 351,73 TE 457,30  207 508,88 TE 631,92  78 274,23 TI 360,39 

57 351,10 TE 457,30  224 412,93 TE 511,63  82 269,60 TI 352,63 

58 349,23 TE 457,30  225 408,18 TE 511,63  99 401,92 TI 511,03 
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Tabela 7.1 - Resultados numéricos e teóricos para o modo de RSL nos modelos numéricos 

com parafusos alinhados (continuação) 

Modelo 
Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 
 Modelo 

Numérica 
kN 

Tubo Teórica 
kN 

 Modelo 
Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 

61 348,71 TE 457,30  227 507,93 TE 631,92  101 499,85 TI 768,28 

62 430,36 TE 564,01  241 281,17 TE 360,39  102 399,57 TI 768,28 

64 276,09 TE 352,63  242 281,34 TE 360,39  103 356,86 TI 449,54 

65 275,44 TE 352,63  243 280,60 TE 360,39  108 421,53 TI 554,31 

66 340,51 TE 433,17  244 280,73 TE 360,39  109 424,00 TI 554,31 

70 346,89 TE 449,54  245 347,46 TE 449,54  122 330,57 TI 489,91 

73 428,99 TE 554,31  246 346,75 TE 449,54  123 244,86 TI 365,44 

75 284,29 TE 365,44  247 346,70 TE 449,54  127 343,35 TI 442,87 

76 351,02 TE 449,18  248 345,61 TE 449,54  142 287,43 TI 449,54 

77 415,43 TE 529,87  249 345,63 TE 449,54  145 354,67 TI 554,31 

79 279,64 TE 360,39  250 404,05 TE 511,63  186 229,10 TI 352,63 

80 344,70 TE 442,87  251 406,16 TE 511,63  187 229,94 TI 352,63 

81 415,21 TE 522,31  252 405,88 TE 511,63  188 231,84 TI 352,63 

83 275,98 TE 352,63  253 401,70 TE 511,63  199 348,49 TI 550,43 

84 339,78 TE 433,17  254 402,41 TE 511,63  202 432,01 TI 680,42 

85 403,06 TE 510,67  L12 383,5 TE 569,31  206 406,19 TI 631,92 

94 367,68 TE 457,30  L13 516,1 TE 569,31  226 404,06 TI 631,92 

95 355,77 TE 457,30  16 398,29 TI 522,31  5 319,67 TI 407,69 

96 363,72 TE 457,30  39 293,67 TI 598,69  L4 346,63 TI 489,91 

97 365,49 TE 457,30  40 297,96 TI 522,31  L5 327,00 TI 489,91 

98 366,02 TE 457,30  41 296,47 TI 442,87  L7 330,34 TI 489,91 

100 454,27 TE 564,01  42 299,30 TI 402,01  L10 315,03 TI 548,96 

104 355,48 TE 449,54  44 319,86 TI 598,69  L11 352,04 TI 548,96 

105 363,50 TE 449,54  45 325,36 TI 522,31      

106 357,50 TE 449,54  46 324,91 TI 482,97      

 

 

Figura 7.1 – Relação entre carregamento numérico e teórico para o modo de falha de RSL 
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De acordo com as observações do comportamento da ligação luva, oriundas deste 

trabalho, tem-se como indicativo de projeto, que não deve ocorrer falha no tubo 

interno da ligação, visto que levaria a não percepção visual dos modos de falha. 

 

Com os resultados dos modelos numéricos foi possível observar que existe uma 

relação entre a esbeltez do tubo externo (relação entre o diâmetro do tubo e sua 

espessura - Dext/text) com a esbeltez do tubo interno (Dint/tint), definida como esbeltez 

relativa, na qual pode-se limitar a ocorrência de falha por RSL no tubo interno. 

Observou-se que a esbeltez relativa dos modelos com RSL no TE estavam 

compreendidas entre 1,52 e 2,74. E a esbeltez relativa dos modelos com RSL no 

TI estavam compreendidas entre 0,95 e 1,55. Então, tem-se como proposta e 

indicação de projeto, esbeltez relativa de 1,6 como limite mínimo, dessa forma 

garante-se a não ocorrência de falha no TI. 

 

Na Figura 7.2 é apresentado os modelos e suas respectivas falhas (RSL TE ou 

RSL TI) e esbeltez relativa. Observa-se que para a ligações luva o uso de tubos 

com esbeltez relativa acima de 1,6 garante-se a não ocorrência do modo de falha 

de RSL no TI da ligação. 

 

Figura 7.2 - Limite de esbeltez relativa para o modo de falha de RSL para modelos 
numéricos da ligação luva com parafusos alinhados 
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Em 68 modelos a falha por RSL foi dominante no tubo externo (TE) da ligação e 46 

modelos (destacados na Tabela 7.1) a RSL ocorreu no tubo interno (TI) da ligação. 

Como em todos os modelos o carregamento numérico foi menor que o 

carregamento teórico, comprova-se a necessidade de utilização de um coeficiente 

que reduz o valor obtido teoricamente para a RSL (coeficiente de redução da área 

líquida, Ct), já observado nos Capítulos 2, 3, 4 e 6. 

 

Sendo assim, para a proposição de uma equação para o coeficiente de redução da 

área líquida, 𝐶𝑡, e considerado o limite de esbeltez relativa, serão avaliados os 68 

modelos com RSL no TE da ligação. 

 

Para avaliar o valor do coeficiente de redução da área líquida nos modelos 

numéricos pode utilizar a equação (7.1). 

 

𝐶𝑡 =
𝑁𝑛𝑢𝑚
𝐴𝑛 𝑓𝑢

 (7.1) 

 

Onde 

𝑁𝑛𝑢𝑚 é a carga axial de tração do modelo numérico; 

𝐴𝑛 é a área líquida da seção transversal do tubo; e 

 𝑓𝑢 é a resistência à ruptura do aço do tubo onde ocorre a ruptura. 

 

Destaca-se que o produto 𝐴𝑛 𝑓𝑢 é o valor teórico apresentado na Tabela 7.1. 

 

Na Figura 7.3 é apresentado o valor do 𝐶𝑡 para modelos com RSL no TE. Observa-

se que, excluindo-se o grupo de modelos, destacados com um retângulo na 

Figura 7.3 e excluindo-se um dos modelos, indicado por uma seta na Figura 7.3, a 

relação entre o valor para o coeficiente de redução da área líquida está 

compreendida entre 0,76 e 0,81. 
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Figura 7.3 - Relação entre carregamento numérico e teórico para RSL no TE 

 

Avaliando o grupo destacado com um retângulo na Figura 7.3, foi observado que 

para mesmos níveis de carregamento nos quais foram caracterizadas a ocorrência 

da RSL no TE também estava ocorrendo a falha por flexão dos parafusos (FP). 

Dessa forma um modo pode estar interferindo no outro. Essa influência também foi 

observada nos modelos indicados pela seta. Nesses, para o mesmo nível de 

carregamento foi caracterizada a ovalização do furo. Sendo assim, esses modelos 

foram, retirados da análise visto a superposição dos modos. 

 

Assim os modelos foram analisados de acordo com as diferentes variações de seus 

parâmetros geométricos, de forma que fosse possível identificar os parâmetros que 

apresentassem maior influência na resistência da ligação. 

 

Observou-se que o comprimento da ligação, ou melhor, as distâncias entre furo e 

borda e furo e furo, influenciam no valor do 𝐶𝑡, assim como o diâmetro do tubo 

externo. 

 

Em uma análise dos modelos observou-se que com o aumento do número de 

parafusos da ligação não necessariamente tem-se aumento da capacidade 

resistente da ligação. 
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Destaca-se que o número de parafusos está associado ao comprimento da ligação, 

visto que com o aumento dos parafusos aumenta-se a distância entre furo e furo, 

com consequente aumento do comprimento da ligação. 

 

Observou-se que em uma ligação com até 4 parafusos todos contribuem 

efetivamente para a transferência do carregamento, e acima de 4 parafusos a 

contribuição é menor. Dessa forma o comprimento da ligação deve ser limitado. 

 

Assim, a equação proposta para o coeficiente de redução da área líquida, considera 

a distribuição de tensões em um determinado comprimento efetivo na linha dos 

parafusos da ligação. 

  

Então, para o modo de falha de RSL, a força axial de tração resistente, 𝑁t,R, a ser 

usada para a ligação luva com parafusos alinhados, é obtida conforme 

equação (7.2). 

 

𝑁t,R = 𝐴𝑒 𝑓𝑢  (7.2) 

 

Onde  

𝐴𝑒 é a área líquida efetiva da seção transversal do tubo, determinada conforme 

equação (7.3); e 

 𝑓𝑢 é a resistência à ruptura do aço do tubo. 

 

𝐴𝑒 = 𝐶t𝐴𝑛 (7.3) 

 
Em que 

𝐴𝑛 é a área líquida da seção transversal do tubo, conforme equação (7.4); e 

𝐶t é o coeficiente de redução da área líquida, conforme equação (7.5). 
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𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − 2 𝑑 𝑡 (7.4) 

 

Sendo 

𝐴𝑔 a área bruta da seção transversal do tubo; 

𝑑 o diâmetro do furo da ligação (𝑑𝑏 + folga); e 

𝑡 a espessura do tubo. 

 

𝐶𝑡 = 1 −
𝑒𝑐
𝑙𝑐

 

 

(7.5) 
 

Onde  

𝑒𝑐 é a excentricidade da ligação obtida conforme Figura 7.4 e equação (7.6). 

𝑙𝑐 é o comprimento efetivo da ligação, obtido conforme equações (7.7). 

 

 

𝑒𝑐 =
𝐷

2
 (7.6) 

 

Figura 7.4 - Ilustração do valor de ec na seção tubular circular da ligação luva com 
parafusos alinhados 

 

- para 𝑛 < 4: 

 

𝑙𝑐 = 𝑙f1 + (𝑛 − 1)𝑙f2 

- para 𝑛 ≥ 4: 

 

𝑙𝑐 = 𝑙f1 + 3𝑙f2 

 
 

 
(7.7) 

 

Onde 

𝑛 é o número de parafusos na ligação; 

𝑙f1 é a distância do primeiro furo até a borda do tubo; e 

𝑙f2 é a distância de furo a furo na ligação. 
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Na Tabela B-1 do Apêndice B deste trabalho é apresentado o valor da resistência 

teórica obtida pela proposta de formulação deste trabalho (equações (7.2) a (7.7)). 

Na Tabela B-1 também é possível comparar o valor da resistência teórica com o 

valor do resultado da simulação numérica. 

 

Na Figura 7.5 é apresentada a relação entre a carga teórica, obtida pela formulação 

proposta, e a carga numérica dos modelos estudados, considerando apenas a RSL 

no TE. Numa condição de projeto, o ideal é que essa relação seja maior ou igual a 

1,0, ou seja, a carga teórica calculada é no máximo igual a carga numérica obtida. 

 

 

Figura 7.5 - Relação entre carregamento numérico e teórico com aplicação da formulação 
proposta para RSL em tubos da ligação luva com parafusos alinhados 

 
 

Observa-se que alguns modelos (destacados na Figura 7.5) essa relação ficou 

abaixo da unidade em níveis maiores que 5%. Essa maior dispersão foi observada 

nos modelos que possuíam diâmetro de parafusos iguais a 30 mm, ou em modelos 

com distância de furo a furo elevadas (de 6 a 10 vezes o diâmetro do parafuso) ou 

em modelos com distância de furo a borda menor que o mínimo estabelecido na 

ABNT NBR 8800 (2008) de 3 vezes o diâmetro do parafuso. 

 

Nesses modelos foi observada que a relação entre o comprimento efetivo da 

ligação e o diâmetro do tubo (𝑙𝑐 𝐷𝑒𝑥𝑡⁄ ) eram sempre maiores que 3,0. Observou-se 

também que a equação forneceu melhores resultados para os modelos com relação 
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entre o diâmetro do parafuso e a esbeltez relativa menores que 12. Esses valores 

podem ser limitadores de uso da equação proposta. 

 

A formulação proposta anteriormente, para determinação da força axial de tração 

resistente referente ao modo de falha de RSL, é válida se forem obedecidas as 

relações apresentadas na Tabela 7.2. 

 

Tabela 7.2 - Relações limites para uso da formulação proposta para cálculo do Ct 

I 

 

𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆𝑇𝐸
𝜆𝑇𝐼

;  𝜆𝑇𝐸 =
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑡𝑒𝑥𝑡

 ;  𝜆𝑇𝐼 =
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝑡𝑖𝑛𝑡

 

 

Garante-se a não ocorrência de 
falha no TI da ligação. 

II 

 
𝑙𝑐
𝐷𝑒𝑥𝑡

≤ 3,00 

𝑑𝑏
𝜆𝑟𝑒𝑙

 ≤ 12,0 

 

Calcula-se 𝐶t conforme 
equação (7.5). 

𝜆𝑟𝑒𝑙  – esbeltez relativa dos tubos 

𝜆𝑇𝐸 – esbeltez do tubo externo 

𝜆𝑇𝐼  – esbeltez do tubo interno 

𝐷𝑒𝑥𝑡 – diâmetro do tubo externo 

𝑡𝑒𝑥𝑡 – espessura do tubo externo 

𝐷𝑖𝑛𝑡 – diâmetro do tubo interno 

𝑡𝑖𝑛𝑡 – espessura do tubo interno 

𝑑𝑏– diâmetro do parafuso 

𝑙𝑐 – comprimento da ligação, conforme equações (7.7) 

 

 

Avaliando a equação proposta para os modelos ensaiados experimentalmente 

(Capítulo 4) destaca-se que a equação só é aplicável, ou seja, 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 nos 

protótipos C4-L6 e na série de protótipos com 1TE (item 4.5.2). 

 

Para o protótipo C4-L6 a RSL foi observada para um nível de carregamento médio 

igual a 367 kN (capacidade máxima do ensaio – Figura 4.25(i)). A equação proposta 

fornece um valor igual a 354 kN, demonstrando-se a favor da segurança. 

 

Já para a série de protótipos com 1TE destacou-se que os protótipos sofreram 

influência do aparato de ensaio. Porém, aplicando a equação desenvolvida tem-se 

288 kN para n = 2 e 393 kN para n = 3, que também estão adequados, visto que os 

ensaios foram paralisados no nível de 520 kN (sem observação da RSL). 
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7.1.2 Modelos com parafusos cruzados 
 

 

A falha de RSL foi dominante em 68 modelos simulados, considerando a 

configuração geométrica da ligação luva com parafusos cruzados. Observou-se 

que em 59 modelos a falha foi dominante no tubo externo da ligação.  

 

Avaliando o limite de esbeltez relativa (𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6), proposto anteriormente para a 

ligação luva com parafusos alinhados, foi observado que esse mesmo limite é 

também aplicável à ligação luva com parafusos cruzados. 

 

Na Figura 7.6 é apresentada a esbeltez relativa para os modelos com RSL 

caracterizada no TE (RSL TE) e para os modelos com RSL caracterizada no TI 

(RSL TI), assim como o limite de esbeltez de 1,6. Observa-se que todos os modelos 

com RSL TI possuem esbeltez relativa abaixo do valor de 1,6. 

 

Assim esse valor de limite de esbeltez ser considerado uma limitação de projeto 

para a ligação luva com parafusos cruzados, garantindo assim a não ocorrência de 

RSL no TI da ligação. 

 

Figura 7.6 - Limite de esbeltez relativa para o modo de falha de RSL para modelos 
numéricos da ligação luva com parafusos cruzados 
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Na Figura 7.7 apresenta-se a relação entre o carregamento numérico que provoca 

a RSL no TE e o carregamento teórico obtido conforme equação (3.3). 

 

 

Figura 7.7 - Relação entre carregamento numérico e teórico para RSL no TE na ligação luva 
com parafusos cruzados 

 

Observa-se que, assim como na ligação luva com parafusos alinhados, os modelos 

com parafusos cruzados apresentam carregamento de ruptura menor que o 

esperado teoricamente, visto que em todos os modelos a relação de carregamento 

numérico pelo carregamento teórico foi menor que 1,0. Destacando-se a 

necessidade de determinação do coeficiente de redução da área líquida, 𝐶t, para 

reduzir o valor da carga obtida teoricamente. 

 

Para a determinação da carga teórica que provoca a RSL, conforme a 

equação (3.3), é necessário trabalhar com a área líquida da seção transversal do 

tubo. 

 

Após análises dos resultados experimentais e numéricos observou-se que os tubos 

da ligação luva com parafusos cruzados possuem apenas duas possibilidades de 

ruptura. Ou romper na área líquida referente à primeira linha de furos (caminho 1-1 

na Figura 7.8), ou romper em conjunto, com linhas de ruptura na diagonal da 

primeira linha de furos com a segunda linha de furos (caminho 2-2-2-2-2 na 

Figura 7.8). 
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(a) linha de ruptura 1-1 

 
(b) linha de ruptura 2-2-2-2-2 

 
Figura 7.8 - Linhas de rupturas para determinação da área líquida da seção transversal do 

tubo para a ligação luva com parafusos cruzados 

      

Na Tabela 7.3 é apresentado o carregamento numérico no qual foi caracterizada a 

falha por RSL e o carregamento teórico para esse modo de falha, obtido conforme 

a equação (3.3), desconsiderando o coeficiente de ponderação da resistência. 

 

Tabela 7.3 - Resultados numéricos e teóricos para o modo de RSL nos modelos numéricos 
com parafusos cruzados 

Modelo 
Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 
 Modelo 

Numérica 
kN 

Tubo Teórica 
kN 

 Modelo 
Numérica 

kN 
Tubo Teórica 

kN 

5 408,54 TE 510,66  42 357,60 TE 457,30  72 300,50 TE 365,44 

9 433,42 TE 554,31  43 445,02 TE 564,01  73 275,27 TE 337,11 

10 409,04 TE 510,66  45 350,22 TE 449,54  74 275,93 TE 337,11 

13 445,44 TE 564,01  46 434,49 TE 554,31  75 276,92 TE 337,11 

14 435,85 TE 554,31  47 518,85 TE 656,02  76 276,37 TE 337,11 

15 409,6 TE 510,66  53 418,01 TE 550,43  77 296,23 TE 365,44 

18 446,59 TE 564,01  55 432,56 TE 565,95  78 300,27 TE 365,44 

19 436,52 TE 554,31  56 418,42 TE 550,43  79 299,86 TE 365,44 

20 411,31 TE 510,66  58 433,52 TE 565,95  80 301,85 TE 365,44 

27 348,5 TE 449,54  59 419,66 TE 550,43  81 276,85 TE 337,11 

28 432,95 TE 554,31  62 271,99 TE 337,11  82 278,45 TE 337,11 

29 516,92 TE 656,02  63 292,16 TE 365,44  83 275,87 TE 337,11 

30 363,47 TE 462,34  64 275,19 TE 352,63  84 277,00 TE 337,11 

33 359,93 TE 457,30  65 271,42 TE 337,11  92 435,85 TE 554,31 

34 447,72 TE 564,01  66 293,11 TE 365,44  93 409,03 TE 510,66 

36 348,86 TE 449,54  67 276,95 TE 352,63  96 291,71 TE 365,44 

37 435,41 TE 554,31  68 271,87 TE 337,11  98 287,84 TE 360,39 

38 519,37 TE 656,02  69 296,05 TE 365,44  100 359,23 TE 449,54 

39 363,52 TE 462,34  70 298,10 TE 365,44  102 404,58 TE 511,63 

40 451,09 TE 570,31  71 299,24 TE 365,44      

 
 

De acordo com as diferentes variações de parâmetros geométricos, os modelos 

foram analisados de forma a avaliar os parâmetros que apresentassem maior 
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influência na resistência da ligação, propondo consequentemente uma formulação 

para o coeficiente de redução da área líquida, 𝐶t. 

 

A mesma equação do 𝐶t, proposta anteriormente considerando a ligação luva com 

parafusos alinhados, foi avaliada para a configuração de parafusos cruzados.  

 

Na Tabela B-2 do Apêndice B é apresentado o valor da resistência teórica, para a 

ligação luva com parafusos cruzados, obtida pela proposta de formulação deste 

trabalho. Na Tabela B-2 também é possível comparar o valor da resistência teórica 

com o valor do resultado da simulação numérica. 

 

Na Figura 7.9 é apresentado a relação entre o valor do carregamento numérico com 

o carregamento teórico proposto para cálculo da força axial resistente em parafusos 

alinhados. É possível observar uma boa correlação entre os valores, visto que se 

aproximam de 1,0. 

 

Figura 7.9 -  Relação entre carregamento numérico e teórico com aplicação da nova 
formulação para RSL em tubos da ligação luva com parafusos cruzados 

 
Observou-se que para a ligação luva com parafusos cruzados assumir que a 

relação entre o comprimento efetivo da ligação e o diâmetro do tubo (𝑙𝑐 𝐷𝑒𝑥𝑡⁄ ) seja 

sempre maior que 3,0 fornece melhores resultados para o coeficiente de redução 

da área líquida. Observou-se também que a equação forneceu melhores resultados 
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para os modelos com relação entre o diâmetro do parafuso e a esbeltez relativa 

menores que 12. 

 

Na Tabela 7.4 é apresentado o procedimento para cálculo da a força axial de tração 

resistente, 𝑁t,R, a ser usada para a ligação luva com parafusos cruzados. 

 

Tabela 7.4 - Procedimento para determinação da força axial resistente (𝑵𝐭,𝐑) para o modo de 

RSL na ligação luva com parafusos cruzados 

I  

 

𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆𝑇𝐸
𝜆𝑇𝐼

;  𝜆𝑇𝐸 =
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑡𝑒𝑥𝑡

 ;  𝜆𝑇𝐼 =
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝑡𝑖𝑛𝑡

 

 

Garante-se a não ocorrência de 
falha no TI da ligação. 

II  

 
𝑙𝑐
𝐷𝑒𝑥𝑡

≤ 3,00 

𝑑𝑏
𝜆𝑟𝑒𝑙

 ≤ 12,0 

 

Calcula-se 

𝑁t,R = 𝐴𝑒 𝑓𝑢 

𝐴𝑒 = 𝐶t𝐴𝑛 
 
 𝐶t conforme equação (7.5). 

III  

 
Para: 𝑙𝑓2 = 3𝑑𝑏 

𝐴𝑛 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟(𝐴𝑛1; 𝐴𝑛2) 
 
Para: 𝑙𝑓2 > 3𝑑𝑏 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑛1 
 

𝐴𝑛1 = 𝐴𝑔 − 2𝑑𝑡𝑒𝑥𝑡 

𝐴𝑛2 = 𝐴𝑔 − [4(
𝑙𝑓2
2

𝜋𝐷𝑒𝑥𝑡
)] 𝑡𝑒𝑥𝑡 

𝜆𝑟𝑒𝑙  – esbeltez relativa dos tubos 

𝜆𝑇𝐸 – esbeltez do tubo externo 

𝜆𝑇𝐼  – esbeltez do tubo interno 

𝐷𝑒𝑥𝑡 – diâmetro do tubo externo 

𝑡𝑒𝑥𝑡 – espessura do tubo externo 

𝐷𝑖𝑛𝑡 – diâmetro do tubo interno 

𝑡𝑖𝑛𝑡 – espessura do tubo interno 

𝐴𝑔 – área bruta da seção do tubo 

𝐴𝑒 – área líquida efetiva da seção do tubo 

𝐴𝑛 – área líquida da seção do tubo 

𝐶t – coeficiente de redução da área líquida 
𝑙𝑓2 – distância de furo a furo 

𝑑𝑏– diâmetro do parafuso 

𝑑 – diâmetro do furo (usual: 𝑑𝑏 + 1,5) 

 

Avaliando a equação proposta para os modelos ensaiados experimentalmente 

(Capítulo 4) destaca-se que a equação não é aplicável, ou seja, 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6. 

 

7.2 Modo: ovalização do furo – OF 
 
O modo de falha de ovalização do furo (OF) foi caracterizado quando a região do 

tubo, em contato com o parafuso atinge a deformação última do aço do tubo, como 

definido no Capítulo 5. 



 
 

163 
 
 

7.2.1 Modelos com parafusos alinhados 
 

Na Tabela 7.7 são apresentados os resultados da carga numérica que provocou a 

ovalização dos furos. Destaca-se que essa falha foi observada em 89 modelos. 

Sendo que em 82 modelos a OF foi dominante no TE da ligação e em apenas 7 

modelos foi dominante no TI (destacados na Tabela 7.7). Os valores teóricos foram 

obtidos conforme equação (3.6), sem o coeficiente de ponderação da resistência. 

 

Tabela 7.5 - Resultados numéricos e teóricos para o modo de OF nos modelos numéricos 
com parafusos alinhados 

Mod. 
Numérica 

kN 
MF 

Teórica 
kN 

MF Mod. 
Numérica 

kN 
MF 

Teórica 
kN 

MF Mod. 
Numérica 

kN 
MF 

Teórica 
kN 

MF 

7 181,78 OF 576,53 OF 158 217,49 OF 473,05 OF 203 473,08 OF 1129,08 R 

8 203,52 OF 487,83 OF 159 217,07 OF 473,05 OF 208 266,42 OF 563,38 R 

9 173,28 OF 443,48 OF 160 239,67 OF 532,18 OF 212 224,82 OF 500,52 R 

10 236,15 OF 620,88 OF 161 245,66 OF 591,31 OF 213 206,73 OF 500,52 R 

11 218,15 OF 709,57 OF 166 223,57 OF 469,09 R 214 252,28 OF 625,65 R 

12 179,43 OF 443,48 OF 167 207,85 OF 500,52 R 215 252,93 OF 625,65 R 

14 135,23 OF 349,20 OF 168 223,11 OF 469,09 R 216 253,01 OF 625,65 R 

23 348,21 OF 709,57 OF 169 221,63 OF 469,09 R 217 278,73 OF 724,01 R 

86 373,04 OF 827,84 OF 170 224,26 OF 586,37 R 218 281,77 OF 724,01 R 

87 373,38 OF 827,84 OF 171 261,02 OF 625,65 R 220 337,56 OF 905,01 R 

88 373,31 OF 827,84 OF 172 222,9 OF 586,37 R 228 217,72 OF 326,85 R 

89 373,46 OF 827,84 OF 173 277,47 OF 625,65 R 230 238,67 OF 591,31 OF 

90 353,96 OF 827,84 OF 174 222,3 OF 586,37 R 231 209,74 OF 591,31 OF 

91 385,95 OF 931,32 OF 175 259,75 OF 625,65 R 233 232,73 OF 363,17 R 

92 428,41 OF 1034,80 OF 176 259,42 OF 625,65 R 234 278,52 OF 651,84 OF 

128 357,17 OF 728,96 R 177 205,81 OF 586,37 R 235 256,13 OF 651,84 OF 

129 353,49 OF 728,96 R 178 323,74 OF 545,63 R 236 244,44 OF 651,84 OF 

130 273,57 OF 591,31 OF 179 285,28 OF 598,01 R 237 265,4 OF 379,00 R 

137 196,04 OF 623,90 R 180 301,91 OF 718,77 R 239 282,62 OF 709,57 OF 

138 253,08 OF 623,90 R 181 308,65 OF 744,96 OF 240 349,69 OF 782,21 OF 

139 298,67 OF 779,88 R 182 232,02 OF 436,50 R L12 383,5 OF 481,24 R 

140 316,92 OF 779,88 R 183 237,65 OF 575,02 R L13 516,05 OF 647,55 R 

141 306,71 OF 779,88 R 184 244,5 OF 595,97 OF      

143 317,57 OF 717,02 R 185 224,65 OF 478,40 R 1 273,73 OF 1241,76 R 

144 311,56 OF 717,02 R 194 271,81 OF 623,90 R 2 308,00 OF 1064,36 R 

146 399,64 OF 896,28 R 195 278,34 OF 623,90 R 3 282,99 OF 975,66 OF 

147 405,92 OF 896,28 R 196 274,71 OF 623,90 R 4 283,07 OF 886,97 OF 

155 214,27 OF 473,05 OF 197 339,42 OF 779,88 R 136 177,65 OF 623,90 R 

156 216,49 OF 473,05 OF 200 374,21 OF 903,26 R 219 343,85 OF 905,01 R 

157 216,42 OF 473,05 OF 201 374,04 OF 903,26 R L1 206,87 OF 487,83 OF 

Mod. – Modelo 
MF – Modo de falha dominante 

 
OF – Ovalização do furo  
R – Rasgamento da parede do furo 
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A equação (3.6) apresentada no Capítulo 3, conforme a ABNT NBR 8800 (2008), é 

uma equação de verificação da pressão de contato existente entre o furo e o 

parafuso da ligação. Conforme Salmon e Johnson (2009), a primeira parcela da 

equação é referente ao rasgamento da parede do furo e a segunda parcela 

referente à ovalização do furo.  

 

Nas análises dos modelos numéricos pôde-se verificar que o modo de rasgamento 

não se apresentou. Entretanto, na análise teórica observa-se que para alguns 

modelos o modo de rasgamento é dominante. Na Tabela 7.5 é possível observar 

que em todos os modelos numéricos o modo dominante foi a OF. Observa-se que 

os valores teóricos se divergem dos valores obtidos numericamente, destacando-

se a necessidade de ajuste da equação que representa a ovalização dos furos. 

Destaca-se que as equações utilizadas para determinação da carga teórica são 

equações referentes a chapas, justificando-se as divergências de valores, uma vez 

que os modelos numéricos são tubos. 

 

Observou-se que para a falha por OF, assim como na falha por RSL, existe uma 

relação de esbeltez relativa na qual pode-se separar a ocorrência de falha no TE 

da ocorrência de falha no TI. Os modelos com falha dominante no TE possuíam 

esbeltez relativa entre 1,21 e 2,74. Já os modelos com falha no TI tinham esbeltez 

relativa entre 0,95 e 1,33. Assumir ligações com um limite de esbeltez acima de 1,4 

garante a não ocorrência de falha por OF no TI, Figura 7.10. Então, como 1,6 é o 

limite de esbeltez relativa para não ocorrência do modo de RSL no TI, 

conservadoramente 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 também pode ser definido como parâmetro para que 

não ocorra falha por OF no TI da ligação luva (Figura 7.10). 
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Figura 7.10 - Esbeltez relativa dos modelos com parafusos alinhados com falha por OF 

 

Para proposição de uma equação que representasse adequadamente o modo de 

falha de OF foram analisados os modelos nos quais esse modo foi dominante no 

TE da ligação, assumindo-se que, assim como no item 7.1, em uma condição ideal 

de projeto a falha nunca seja dominante no TI da ligação, ou seja, 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6. 

 

Após avaliar as variações dos modelos estudados, a formulação proposta, para 

determinação da força resistente à pressão de contato na parede do furo, referente 

à falha por ovalização do furo 𝐹𝑐,𝑅, por furo da ligação, é dada pela equação (7.8). 

 

𝐹𝑐,𝑅 = 𝑑𝑏 𝑡 𝑓𝑢 (7.8) 

 

onde 

𝑑𝑏 é o diâmetro do parafuso; 

𝑡 é a espessura do tubo; e  

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

 

O valor da resistência teórica para a falha de OF (equação (7.8)) comparada com 

o valor obtido numericamente devem ser aproximadamente iguais. Os seja, a 

relação do carregamento numérico pela carga teórica, obtida pela proposta 

(Figura 7.11) deve ser aproximadamente de 1,0. 
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Figura 7.11 - Relação entre carregamento numérico e teórico pela formulação proposta para 
o modo de falha de OF nos modelos com parafusos alinhados 

 

Observa-se que em alguns modelos o valor obtido pela equação proposta diverge 

do valor numérico. Esta divergência também pode ser observada na Tabela C-1 do 

Apêndice C. 

 

Avaliando os modelos com divergências, aqueles com relação entre carga 

numérica e carga teórica com valores abaixo de 0,90, foi possível identificar a razão 

do não funcionamento da equação proposta. Foi observado que esses modelos ou 

apresentavam distância entre furo e furo lf2 igual a apenas 2db, menor que o mínimo 

estabelecido pela norma de 3db, ou apresentavam distância entre furo e furo lf2 

igual a 5db ou 6db. Apesar desses valores serem maiores que o mínimo 

estabelecidos por norma eles extrapolam o espaçamento máximo de 14 vezes a 

espessura da parte ligada, dessa forma nesses modelos cada parafuso/furo pode 

estar resistindo isoladamente a solicitação imposta, sem considerar o conjunto de 

parafusos/furos da ligação. Dessa forma os modelos nessa condição serão 

descartados para validação da formulação proposta. 

 

Destaca-se que alguns modelos com divergências possuem apenas 2 parafusos 

na ligação. Como já mencionado, o uso de apenas dois parafusos na ligação pode 

provocar a falha brusca da ligação devido ao cisalhamento dos parafusos e deve 

ser uma recomendação de projeto o uso de no mínimo 3 parafusos para evitar essa 
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falha. Assim os modelos numéricos com dois parafusos também devem ser 

descartados. 

 

Considerando o exposto anteriormente e reavaliando a relação de carga numérica 

e carga obtida pela proposta de formulação para a ovalização do furo na ligação 

luva, apresentada na Figura 7.12, é possível afirmar que a equação (7.8) é 

adequada para avaliar o modo de falha de OF na ligação luva. 

 

Figura 7.12 - Reavaliação da relação entre carregamento numérico e teórico pela 
formulação proposta para o modo de falha de OF nos modelos com parafusos alinhados 

 

Avaliando a equação proposta para os modelos ensaiados experimentalmente 

(Capítulo 4) destaca-se que a equação só é aplicável, ou seja, 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 nos 

protótipos C4-L6 e na série de protótipos com 1TE (item 4.5.2). 

 

Para o protótipo C4-L6 a RSL foi observada para um nível de carregamento médio 

igual a 367 kN (capacidade máxima do ensaio – Figura 4.25(i)). A equação proposta 

fornece um valor igual a 239 kN, demonstrando-se a favor da segurança.  

 

Já para a série de protótipos com 1TE destacou-se que os protótipos sofreram 

influência do aparato de ensaio. Porém, aplicando a equação desenvolvida tem-se 

277 kN para n = 2 e 415 kN para n = 3, que também estão adequados, visto que os 

ensaios foram paralisados no nível de 520 kN. Destaca-se que a OF foi o modo 

observado experimentalmente nos protótipos e que as mudanças de inclinações 
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das curvas (Figura 4.24) são aproximadamente para os mesmos níveis de 

carregamento obtidos pela formulação proposta. 

 

7.2.2 Modelos com parafusos cruzados 
 

Para os modelos com parafusos cruzados foi observada a falha por ovalização do 

furo OF em apenas 16 modelos, sendo que em 14 a falha ocorreu no TE e em 2 no 

TI. 

 

Os modelos com OF dominante no TE possuíam esbeltez relativa entre 1,22 e 2,72. 

Já os com OF dominante no TI a esbeltez relativa entre 1,11 e 1,21. Dessa forma, 

para a ligação luva com parafusos cruzados, é possível assumir o mesmo limite de 

esbeltez assumido anteriormente no item 7.1 e 7.2.1, uma vez que a falha de OF 

foi dominante quando a esbeltez relativa não ultrapassou o valor de 1,3 

(Figura 7.13). Sendo assim, para não ocorrência de falha por RSL e, sendo 

conservador, não ocorrência de OF no TI do modelos com parafusos cruzados, 

𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 é assumido como parâmetro de dimensionamento.  

 

 

Figura 7.13 - Esbeltez relativa dos modelos com parafusos cruzados com falha por OF 
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Na Tabela 7.6 estão apresentados os resultados numéricos e teórico dos modelos 

com parafusos cruzados. A carga teórica foi determinada conforme equação 3.6, 

sem o coeficiente de ponderação da resistência. 

 

Na Tabela 7.6 são destacados os dois modelos com falha no TI. Assumindo que 

numa condição ideal de projeto não ocorra falha no TI, apenas os TE serão 

avaliados. 

 

Tabela 7.6 – Resultados numéricos e teóricos para o modo de OF nos modelos numéricos 
com parafusos cruzados 

Mod. 
Numérica 

kN 
MF 

Teórica 

kN 
MF Mod. 

Numérica 

kN 
MF 

Teórica 

kN 
MF Mod. 

Numérica 

kN 
MF 

Teórica 

kN 
MF 

4 360,90 OF 718,77 R 52 367,21 OF 717,02 R 94 184,84 OF 426,02 R 

21 299,18 OF 563,38 R 52 367,21 OF 717,02 R 103 224,97 OF 452,10 R 

24 346,14 OF 623,90 R 54 369,23 OF 674,65 R      
48 218,18 OF 452,10 R 60 223,96 OF 452,10 R 95 248,54 OF 553,83 R 

49 279,37 OF 575,02 R 61 262,99 OF 575,02 R C1 242,87 OF 425,74 R 

50 361,02 OF 724,01 R 86 333,73 OF 718,77 R      

Mod. – Modelo 

MF – Modo de falha dominante 
 

OF – Ovalização do furo  

R – Rasgamento da parede do furo 

 

Para os modelos com parafusos cruzados a equação (3.6) também não apresenta 

bons resultados quando comparados aos resultados numéricos. Assim como nos 

modelos com parafusos alinhados o modo de rasgamento da parede do furo 

também não se apresentou ao analisar os modelos numéricos. Destaca-se, 

novamente, que a equação utilizada para determinação da carga teórica é usada 

para chapas e não para tubos. 

 

Dessa forma, verificou-se a aplicabilidade da formulação proposta no item 7.2.1 

(equação 7.8), referente à carga resistente a OF nos modelos com parafusos 

alinhados. 

 

Na Tabela 7.7 é apresentado o resultado da carga numérica que provocou a OF, o 

valor da carga teórica, obtida pela proposta de formulação, bem como a relação 

existente entre esses dois valores para cada modelo. 
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Tabela 7.7 - Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica pela proposta de 
formulação para os modelos com ovalização do furo no tubo externo para ligação luva com 

parafusos cruzados 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

Numérica 

kN 
MF 

Teórica 

kN 

Numérica/ 

Proposta 

4 3 88,9 5,0 73,0 7,0 16,0 48,0 48,0 360,90 TE 310,40 1,16 

21 4 88,9 4,0 73,0 8,0 12,7 38,1 38,1 299,18 TE 246,38 1,21 

24 4 88,9 4,0 73,0 8,0 14,0 42,0 42,0 346,14 TE 271,60 1,27 

48 3 108,0 4,0 88,9 8,0 12,7 38,1 38,1 218,18 TE 197,10 1,11 

49 3 108,0 4,0 88,9 8,0 16,0 48,0 48,0 279,37 TE 248,32 1,13 

50 3 108,0 4,0 88,9 8,0 20,0 60,0 60,0 361,02 TE 310,40 1,16 

51 4 108,0 4,0 88,9 8,0 12,7 38,1 38,1 295,10 TE 246,38 1,20 

52 4 108,0 4,0 88,9 8,0 16,0 48,0 48,0 367,21 TE 310,40 1,18 

54 5 108,0 4,0 88,9 8,0 12,7 38,1 38,1 369,23 TE 295,66 1,25 

60 3 73,0 4,0 60,3 9,0 12,7 38,1 38,1 223,96 TE 197,10 1,14 

61 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 48,0 48,0 262,99 TE 248,32 1,06 

86 3 88,9 5,0 73,0 5,0 16,0 48,0 48,0 333,73 TE 310,40 1,08 

94 2 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 34,3 38,1 184,84 TE 184,79 1,00 

103 3 73,0 4,0 60,3 6,0 12,7 34,3 38,1 224,97 TE 197,10 1,14 

Mod – Modelo numérico 

N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 

Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

TE – Tubo externo 

lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 
Numérica – Carga numérica que provocou RSL 

MF – Modo de falha dominante 
Teórica – Carga teórica pela formulação proposta 
 

 

Destaca-se que nos modelos 21, 24, 51 e 54 nos quais houveram as maiores 

dispersões apesar da falha por OF ser dominante observa-se que o nível de 

carregamento no qual também foi caracterizado o modo de flexão do parafuso (FP) 

foi aproximadamente o mesmo, sendo o valor numérico de cada modelo 306,81 kN, 

350,64 kN, 296,37kN e 369,85kN, respectivamente. Dessa forma um modo pode 

estar interferindo no outro. 

 

Porém, observa-se que em todos os modelos a relação de carga numérica por 

teórica é maior ou igual a 1,0. Como a amostragem de modelos com parafusos 

cruzados com falha por OF não foi muito grande, comparada aos demais modos, 

anteriormente apresentados, a formulação proposta anteriormente pela 

equação (7.8) também pode ser assumida para determinação da força resistente à 

pressão de contato na parede do furo, referente à falha por ovalização do furo na 

ligação luva com parafusos cruzados se considerarmos maior conservadorismo da 

expressão. 
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7.3 Modo: flexão nos parafusos – FP 
 
O modo de falha de flexão no parafuso (FP) foi definido como o momento em que, 

na região mais solicitada por flexão, o parafuso atinge a tensão de escoamento do 

material, como definido no Capítulo 5. 

7.3.1 Modelos com parafusos alinhados 
 

Para a configuração da ligação luva com parafusos alinhados observou-se falha 

por FP em 62 modelos. 

 

Na Tabela 7.8 são apresentados os resultados dos valores do carregamento 

numérico que provocou falha por FP e o carregamento teórico obtido conforme 

equação (3.9) para o respectivo modo de falha. 

 

Observa-se que existe uma grande divergência entre os resultados numéricos e 

teóricos. Para que o resultado teórico represente adequadamente o resultado do 

modelo numérico, a relação existente entre os dois valores deve ser 

aproximadamente 1,0.  

 

As relações entre os resultados, apresentados na Tabela 7.8, podem ser 

observados graficamente na Figura 7.14. Em média a resposta da relação entre o 

carregamento numérico e o teórico foi 2,58. Sendo assim é possível afirmar que a 

equação (3.9) não é adequada para representar a falha por FP. 

 

Os resultados da Tabela 7.8 e da Figura 7.14 demostram a necessidade de 

reavaliação da equação (3.9) que fornece o resultado da força teórica para a FP.  
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Tabela 7.8 - Resultados numéricos e teóricos para o modo de FP nos modelos numéricos 
com parafusos alinhados 

Mod. N 

(1) 

Numérica 
kN 

(2) 

Teórica 
kN 

(1)/(2) 

 

Mod. N 

(1) 

Numérica 
kN 

(2) 

Teórica 
kN 

(1)/(2) 

 

Mod. N 

(1) 

Numérica 
kN 

(2) 

Teórica 
kN 

(1)/(2) 

21 5 353,63 126,53 2,79  117 4 321,75 124,35 2,59  189 3 125,70 72,48 1,73 

22 5 355,53 124,24 2,86  118 4 326,43 124,35 2,63  190 3 106,84 52,01 2,05 

24 5 374,36 133,92 2,80  119 4 323,59 115,89 2,79  191 3 125,55 52,01 2,41 

25 5 376,92 129,71 2,91  120 4 331,53 108,51 3,06  192 3 125,10 67,19 1,86 

26 5 361,32 125,76 2,87  121 4 318,87 102,01 3,13  193 3 127,85 67,19 1,90 

27 5 358,11 122,03 2,93  131 4 272,86 109,12 2,50  198 4 340,70 139,47 2,44 

28 5 346,75 118,53 2,93  132 4 263,78 98,68 2,67  209 4 252,43 104,22 2,42 

29 5 359,98 109,12 3,30  133 4 310,76 129,71 2,40  210 4 261,83 124,95 2,10 

30 5 322,02 103,64 3,11  134 4 296,17 122,03 2,43  211 4 260,60 119,03 2,19 

31 5 307,22 103,64 2,96  135 4 281,47 109,12 2,58  221 3 185,58 119,03 1,56 

32 5 291,20 98,68 2,95  148 4 131,43 70,09 1,88  222 3 182,65 113,65 1,61 

33 5 391,23 138,41 2,83  149 4 140,10 70,09 2,00  223 3 220,07 131,50 1,67 

34 5 381,12 129,71 2,94  150 4 139,96 70,09 2,00  229 4 260,73 98,68 2,64 

35 5 385,07 125,76 3,06  151 4 129,60 58,96 2,20  232 4 265,05 98,68 2,69 

36 5 355,61 122,03 2,91  152 4 127,77 53,32 2,40  238 5 303,59 98,68 3,08 

37 5 361,94 118,53 3,05  153 4 128,13 53,32 2,40  L2 3 316,47 134,14 2,36 

38 5 344,62 115,22 2,99  154 4 149,22 65,94 2,26  L3 3 311,264 134,14 2,32 

52 5 414,05 133,92 3,09  162 3 250,14 115,89 2,16  L6 4 312,07 96,25 3,24 

54 5 402,34 127,19 3,16  163 3 247,84 108,51 2,28  L8 5 395,44 126,53 3,13 

93 6 422,88 129,71 3,26  164 3 236,68 102,01 2,32  L9 5 403,73 129,71 3,11 

116 4 296,06 96,25 3,08  165 3 261,63 134,14 1,95       

 Mod. – Modelo 

N – Número de parafusos no modelo 
 

 (1)/(2) – Relação entre a carga numérica e a carga 

teórica 

 

 

Figura 7.14 - Relação entre carregamento numérico e teórico para o modo de falha de FP 
nos modelos com parafusos alinhados 
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Amparo (2014) ao propor a equação (3.9), também destaca a necessidade de um 

estudo numérico com análise paramétrica para avaliar a equação proposta. 

 

Observou-se que, o número de parafusos influencia os resultados e deve ser um 

parâmetro presente na equação. Assumiu-se o mesmo princípio adotado por 

Amparo (2014) para avaliação da carga de tração total aplicada na ligação luva 

capaz de provocar a flexão dos parafusos, aqui definida como 𝐹b. Com a força 𝐹b 

distribuída na seção transversal do tubo, de comprimento igual ao perímetro do 

mesmo (𝜋D) obtém-se uma taxa de distribuição total de força por unidade de 

comprimento. A partir da taxa total determina-se a força responsável pela flexão no 

parafuso (fb) considerando sua distribuição em uma região de influência próxima 

aos furos. Observou-se que essa distribuição está associada a quantidade de 

parafusos presentes na ligação. Definiu-se que para ligações com 3 e 4 parafusos 

a região de influência é igual a três vezes o diâmetro do furo (3𝑑) e para ligações 

com 5 e 6 parafusos a região de influência é igual a três vezes e meio o diâmetro 

do furo (3,5𝑑). A descrição da região de influência do carregamento e identificação 

da ação de fb, para parafusos alinhados em cada situação é apresentada 

Figura 7.15. 

 
(a) para n=3 e n=4 

 
(b) para n=5 e n=6 

 
Figura 7.15 - Esquema da influência do carregamento e da região de ação de fb 

considerando a planificação da geometria do tubo 
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A equação (7.9) define a força no parafuso fb para a situação da Figura 7.15(a). E 

a equação (7.10) define a força no parafuso fb para a situação da Figura 7.15(b). 

 

fb =
𝐹b
𝜋D

 3d (7.9) 

 

fb =
𝐹b
𝜋D

 3,5d (7.10) 

Da teoria clássica de viga e considerando que o parafuso sob flexão é o modelo 

mecânico de uma viga (Figura 3.6) tem-se que, 𝐟𝐛, é igual a equação (7.11). 

 

fb =
𝑓y,b 𝑊b

𝑥
 (7.11) 

 

onde   𝑓y,b é a resistência ao escoamento do parafuso; 

𝑊b é o módulo de resistência elástico da seção do parafuso; 

𝑥 é o braço de alavanca obtido conforme transcrito a seguir pela equação 7.12. 

 

𝑥 =
(𝐷ext − 𝑡ext) − (𝐷int − 𝑡int)

2
 (7.12) 

 

Igualando-se as equações (7.9) com a equação (7.11), levando em consideração a 

quantidade de parafusos presentes na ligação, tem-se a equação (7.13) que 

fornece a força total de tração 𝐹𝑏 aplicada nos tubos da ligação que provoca a flexão 

dos parafusos, para ligações com 3 e 4 parafusos. 

 

𝐹𝑏 =
𝑛 𝑓y,b 𝑊b  𝜋 𝐷int 

3 𝑑 𝑥
 (7.13) 

 

onde    𝐷int é o diâmetro do tubo interno; 

𝑑 é o diâmetro do furo; 

 

Para ligações com 5 e 6 parafusos 𝐹𝑏 é dada pela a equação (7.14), obtida 

igualando-se a equação (7.10) com a equação (7.11). 
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𝐹𝑏 =
𝑛 𝑓y,b 𝑊b  𝜋 𝐷int 

3,5 𝑑 𝑥
 (7.14) 

 

 

Na Tabela D-1 do Apêndice D são apresentados os resultados teóricos, obtidos 

pela formulação proposta para o modo de FP para os modelos com parafusos 

alinhados. Observa-se que na maioria dos modelos existe boa correlação entre o 

resultado numérico e o teórico e para alguns modelos não. 

 

No item 7.1 e 7.2 tem-se um direcionamento de utilização de ligações luva com 

esbeltez relativa 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6. Avaliando-se apenas os modelos nos quais essa 

limitação se verifica, pela Figura 7.16 é possível observar que os modelos 

apresentam boa correlação, ou seja, a relação entre carregamento numérico e 

teórico se aproxima de 1,0 ou é maior que 1,0, exceto para os modelos destacados 

na Figura 7.16 nos quais a relação está compreendida entre 0,78 a 0,90.  

 

 

Figura 7.16 - Relação entre carregamento numérico e teórico conforme formulação proposta 
para o modo de falha de FP nos modelos com parafusos alinhados e esbeltez relativa maior 

que 1,6 
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O primeiro grupo de modelos destacados é composto por ligação com TE de 

diâmetro Dext = 88,9 mm com parafusos de diâmetro db = 9,5 mm e o segundo com 

TE de diâmetro Dext = 108 mm com parafusos de diâmetro db = 12,7 mm e 14 mm. 

Nesses modelos observa-se que os parafusos possuem dimensões pequenas em 

relação à dimensão do diâmetro do tubo.  Sendo assim, pode existir uma relação 

entre o diâmetro do TE com o diâmetro do parafuso (Dext/db), utilizados na ligação, 

para a qual há um comportamento adequado da ligação em função da equação 

proposta para o modo de falha de FP. 

 

Nos modelos simulados tem-se que a relação Dext/db está compreendida entre 5,75 

e 9,36 (Tabela D-1 do Apêndice D). Para o primeiro grupo destacado tem-se 

Dext/db = 9,36 e para o segundo Dext/db = 8,50 e Dext/db = 7,71. Avaliando os demais 

modelos simulados é observado que os melhores resultados da relação entre o 

valor numérico e o teórico são para os modelos com Dext/db compreendida entre 

5,75 e 7,68. Esses valores podem ser limitadores de uso da equação proposta. 

 

 

 

7.3.2 Modelos com parafusos cruzados 
 

Para a configuração da ligação luva com parafusos cruzados observou-se falha por 

FP em 22 modelos. 

 

Na Tabela 7.9 são apresentados os resultados dos modelos numéricos com 

parafusos cruzados. Observa-se que os valores do carregamento teórico, obtido 

conforme equação (3.10) do Capítulo 3, proposta por Amparo (2014), para o modo 

de falha de FP não corresponde ao carregamento numérico que provocou falha por 

FP. 
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Tabela 7.9 – Características geométricas e resultados numéricos e teóricos para o modo de 
FP nos modelos numéricos com parafusos cruzados 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
Wb 

(mm³) 
𝝀𝒓𝒆𝒍 

(1) Numérico 
kN 

(2) Teórico 
kN 

(1)/(2)  

1 3 88,9 5 73,0 7 9,5 84,2 1,70 126,86 37,35 3,40  

2 3 88,9 5 73,0 7 12,7 201,1 1,70 238,58 69,13 3,45  

3 3 88,9 5 73,0 7 14,0 269,4 1,70 300,31 84,84 3,54  

6 4 88,9 5 73,0 7 9,5 84,2 1,70 161,99 49,80 3,25  

7 4 88,9 5 73,0 7 12,7 201,1 1,70 321,65 92,17 3,49  

8 4 88,9 5 73,0 7 14,0 269,4 1,70 402,72 113,12 3,56  

11 5 88,9 5 73,0 7 9,5 84,2 1,70 205,06 62,25 3,29  

12 5 88,9 5 73,0 7 12,7 201,1 1,70 394,97 115,22 3,43  

16 6 88,9 5 73,0 7 9,5 84,2 1,70 244,44 74,71 3,27  

17 6 88,9 5 73,0 7 12,7 201,1 1,70 447,20 138,26 3,23  

22 4 88,9 5 73,0 8 12,7 201,1 1,95 322,98 87,30 3,70  

23 4 88,9 6 73,0 8 12,7 201,1 1,62 326,12 92,17 3,54  

25 4 88,9 5 73,0 8 14,0 269,4 1,95 397,06 107,13 3,71  

26 4 88,9 6 73,0 8 14,0 269,4 1,62 413,73 113,12 3,66  

31 5 88,9 5 73,0 8 12,7 201,1 1,95 400,17 109,12 3,67  

32 5 88,9 6 73,0 8 12,7 201,1 1,62 406,65 115,22 3,53  

35 5 88,9 6 73,0 8 14,0 269,4 1,62 483,99 141,40 3,42  

41 6 88,9 6 73,0 8 12,7 201,1 1,62 471,45 138,26 3,41  

44 6 88,9 6 73,0 8 14,0 269,4 1,62 523,20 169,68 3,08  

57 6 108,0 4 88,9 8 12,7 201,1 2,43 429,41 130,47 3,29  

85 3 88,9 5 73,0 5 12,7 201,1 1,22 249,48 77,83 3,21  

88 4 88,9 5 73,0 5 12,7 201,1 1,22 321,52 103,77 3,10  

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso 
Wb – Módulo elástico resistente do parafuso 
𝜆𝑟𝑒𝑙  – Esbeltez relativa 

Numérica – Carregamento numérico que provocou RSL 

Teórica – Carregamento teórica obtida pela equação 3.10 
(1)/(2) – Relação entre a carregamento numérico com teórico 

 

Como a equação (3.10) não representa adequadamente o comportamento da 

ligação para o modo de falha de FP na ligação luva com parafusos cruzados uma 

outra formulação deve ser proposta para avaliação desse modo. 

 

Observa-se que todos modelos com parafusos cruzados analisados e com falha 

dominante de FP a esbeltez relativa está de acordo com o limite 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 assumido 

nos itens 7.1 e 7.2. 

 

A formulação proposta para definição da carga axial de tração que provoca a flexão 

dos parafusos, 𝐹b, segue o mesmo princípio adotado no item 7.3.1 onde foi proposta 

a equação de 𝐹b para a ligação luva com parafusos alinhados. 
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A força 𝐹b é distribuída na seção transversal do tubo, de comprimento igual ao 

perímetro do mesmo (𝜋D) obtendo-se uma taxa de distribuição total de força por 

unidade de comprimento. A partir da taxa total é determinada a força responsável 

pela flexão no parafuso (fb) considerando sua distribuição em uma região de 

influência próxima aos furos. Definiu-se que a região de influência é igual a três 

vezes o diâmetro do furo (3𝑑). 

 

A descrição da região de influência do carregamento e identificação da ação de fb, 

para a ligação luva com parafusos cruzados é apresentada Figura 7.17. 

 
Figura 7.17 - Esquema da influência do carregamento e da região de ação de fb 

considerando a planificação da geometria do tubo para a ligação luva com parafusos 
cruzados 

 

Observa-se que a região de influência de ação de fb, para os parafusos cruzados 

é a mesma para os parafusos alinhados com 3 e 4 parafusos. Dessa forma, a 

mesma formulação proposta pela equação (7.13) é a equação que fornece a força, 

𝐹b, que provoca a flexão nos parafusos da ligação luva com parafusos cruzados. 

 

Na Tabela 7.10 são apresentados os resultados teóricos obtidos com uso da 

equação (7.13) e sua relação com a carga numérica. E na Figura 7.18 são 

representados os resultados da Tabela 7.10. 
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Tabela 7.10 - Resultados numéricos e teóricos conforme equação proposta para o modo de 
FP nos modelos numéricos com parafusos cruzados 

Modelo 
Numérico 

kN 
Teórico 

kN 
Numérico/ 

Teórico 
  Modelo 

Numérico 
kN 

Teórico 
kN 

Numérico/ 
Teórico 

1 126,86 124,51 1,02   23 326,12 307,25 1,06 

2 238,58 230,43 1,04   25 397,06 357,11 1,11 

3 300,31 282,80 1,06   26 413,73 377,06 1,10 

6 161,99 166,01 0,98   31 400,17 363,74 1,10 

7 321,65 307,25 1,05   32 406,65 384,06 1,06 

8 402,72 377,06 1,07   35 483,99 471,33 1,03 

11 205,06 207,52 0,99   41 471,45 460,87 1,02 

12 394,97 384,06 1,03   44 523,20 565,60 0,93 

16 244,44 249,02 0,98   57 429,41 434,91 0,99 

17 447,20 460,87 0,97   85 249,48 259,42 0,96 

22 322,98 290,99 1,11   88 321,52 345,89 0,93 

 

 

Figura 7.18 - Relação entre carregamento numérico e teórico conforme formulação proposta 
para o modo de falha de FP nos modelos com parafusos cruzados 

 

Observa-se que em todos os modelos a equação proposta se adequa ao 

comportamento numérico para o modo de falha de FP. 

 

Nos modelos com parafusos alinhados foi observado que para relações de Dext/db 

compreendidas entre 5,75 e 7,68 as equações propostas não apresentaram bons 

resultados. Esse fato não foi observado para os modelos da ligação luva com 

parafusos cruzados, cuja a relação Dext/db estava entre 6,35 e 9,36. Entretanto, 

como a flexão ocorreu em apenas 22 modelos, o mesmo limite será assumido. 
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7.4 Formulações para dimensionamento da ligação luva 
 
Para dimensionamento da ligação luva assume-se que a esbeltez relativa deve 

ser 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6, garantindo a não ocorrência de falha no tubo interno da ligação. A 

avaliação da capacidade resistente da ligação luva é função da identificação da 

resistência para os 5 possíveis modos de falha: 

- Modo 1: Escoamento da seção bruta (ESB); 

- Modo 2: Ruptura da seção líquida (RSL); 

- Modo 3: Cisalhamento do parafuso (CP); 

- Modo 4: Ovalização do furo (OF); e 

- Modo 5: Flexão dos parafusos (FP). 

 

Na Tabela 7.11 e Tabela 7.12 é apresentado o procedimento para determinação da 

força axial resistente de cálculo da ligação luva com parafusos alinhados e 

cruzados, respectivamente. O menor valor entre os 5 modos apresentados na 

Tabela 7.11 e Tabela 7.12 é o modo dominante na ligação e define a resistência de 

cálculo da ligação luva, 𝑭𝐑𝐝, em que 𝐹Sd ≤ 𝐹Rd, sendo 

𝐹Rd =  𝑚í𝑛(𝑁t,Rd1; 𝑁t,Rd2; 𝐹v,Rd; 𝐹c,Rd; 𝐹b,Rd), onde: 

𝑁t,Rd1 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 1); 

𝑁t,Rd2 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 2); 

𝐹v,Rd – Força de cisalhamento resistente de cálculo, por plano de corte (Modo 3); 

𝐹c,Rd – Força total resistente de cálculo à pressão de contato na parede dos furos, 

referente a ovalização dos furos (Modo 4); e 

𝐹b,Rd – Força resistente de cálculo à flexão dos parafusos (Modo 5). 
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Tabela 7.11 – Força axial resistente de cálculo da ligação luva com parafusos alinhados 

𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆𝑇𝐸
𝜆𝑇𝐼

;  𝜆𝑇𝐸 =
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑡𝑒𝑥𝑡

;  𝜆𝑇𝐼 =
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝑡𝑖𝑛𝑡

 

 
 

 

Modo 1 

𝑁t,Rd1 =
𝐴g𝑓y

γa1
 

Modo 2 
𝑙𝑐
𝐷𝑒𝑥𝑡

≤ 3,00 𝑒 
𝑑𝑏
𝜆𝑟𝑒𝑙

 ≤ 12,0 

𝑁t,Rd2 =
𝐴𝑒 𝑓𝑢
γa2

    

{
 

 
𝐴𝑒 = 𝐶t𝐴𝑛

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − 2 𝑑 𝑡𝑒𝑥𝑡

𝐶𝑡 = 1−
𝑒𝑐
𝑙𝑐
;  𝑒𝑐 =

𝐷

2

 

 
para 𝑛 < 4:  𝑙𝑐 = 𝑙f1 + (𝑛 − 1)𝑙f2 

para 𝑛 ≥ 4:  𝑙𝑐 = 𝑙f1 + 3𝑙f2 

Modo 3 

𝐹v,Rd = 2𝑛
α 𝐴b𝑓ub
γa2

 

quando o plano de corte na rosca: α = 0,4 

quando o plano de corte fora da rosca: α = 0,5 

Modo 4 

𝐹c,Rd = 2𝑛
𝑑𝑏  𝑡 𝑓𝑢
γa2

 

Modo 5 5,75 ≤
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑏

≤ 7,68 

Para 𝑛 = 3 𝑜𝑢 4   {𝐹b,Rd =
𝑛 𝑓𝑦,𝑏 𝑊𝑏  𝜋 𝐷𝑖𝑛𝑡  

3 𝑑 𝑥
/γa1 

Para 𝑛 = 5 𝑜𝑢 6   {𝐹b,Rd =
𝑛 𝑓𝑦,𝑏 𝑊𝑏  𝜋 𝐷𝑖𝑛𝑡  

3,5 𝑑 𝑥
/γa1 

𝑥 =
(𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡) − (𝐷𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑡)

2
 

𝜆𝑟𝑒𝑙  – esbeltez relativa dos tubos; 
𝜆𝑇𝐸 – esbeltez do tubo externo; 
𝜆𝑇𝐼 – esbeltez do tubo interno; 
𝐷𝑒𝑥𝑡  – diâmetro do tubo externo; 

𝑡𝑒𝑥𝑡  – espessura do tubo externo; 
𝐷𝑖𝑛𝑡 – diâmetro do tubo interno; 
𝑡𝑖𝑛𝑡 – espessura do tubo interno; 
𝑑𝑏– diâmetro do parafuso; 

𝑑 – diâmetro do furo (𝑑𝑏 + folga); 

𝑛 – número de parafusos; 
𝑙𝑐 – comprimento efetivo da ligação; 
𝑙𝑓1 – distância de furo a borda; 

𝑙𝑓2 – distância de furo a furo; 

𝐴𝑔 – área bruta da seção do tubo; 

𝐴𝑒  – área líquida efetiva da seção do tubo; 
𝐴𝑛 – área líquida da seção do tubo; 
 

𝐴𝑏  – área da seção do parafuso 𝐴𝑏 = 0,25𝜋𝑑𝑏
2 

𝐶t – coeficiente de redução da área líquida; 
𝑒𝑐 – excentricidade da ligação; 
𝐷 – diâmetro do tubo externo, se obedecido 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6; 
𝑓𝑦 – resistência ao escoamento do aço do tubo; 

𝑓𝑢 – resistência à ruptura do aço do tubo; 
𝑓𝑦,𝑏  – resistência ao escoamento do parafuso; 

𝑓𝑢,𝑏 – resistência à ruptura do parafuso; 

𝑊𝑏 – módulo de resistência elástico da seção do parafuso; 
𝛾a1𝑒 𝛾a2 – coeficientes de ponderação da resistência; 

𝑁t,Rd1 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 1); 

𝑁t,Rd2 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 2); 

𝐹v,Rd – Força de cisalhamento resistente de cálculo, por plano de corte (Modo 3); 

𝐹c,Rd – Força total resistente de cálculo à pressão de contato na parede dos furos, 

referente a ovalização dos furos (Modo 4); 
𝐹b,Rd – Força resistente de cálculo à flexão dos parafusos (Modo 5). 
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Tabela 7.12 - Força axial resistente de cálculo da ligação luva com parafusos cruzados 

𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6 𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆𝑇𝐸
𝜆𝑇𝐼

;  𝜆𝑇𝐸 =
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑡𝑒𝑥𝑡

;  𝜆𝑇𝐼 =
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝑡𝑖𝑛𝑡

 

 
 

 
 

Modo 1 

𝑁t,Rd1 =
𝐴g𝑓y

γa1
 

Modo 2 
𝑙𝑐
𝐷𝑒𝑥𝑡

≤ 3,00 𝑒 
𝑑𝑏
𝜆𝑟𝑒𝑙

 ≤ 12,0 

𝑁t,Rd2 =
𝐴𝑒 𝑓𝑢
γa2

 ;    𝐴𝑒 = 𝐶t𝐴𝑛 

 

𝐶𝑡 = 1−
𝑒𝑐
𝑙𝑐
;  𝑒𝑐 =

𝐷

2
 

para 𝑛 < 4:  𝑙𝑐 = 𝑙f1 + (𝑛 − 1)𝑙f2 

para 𝑛 ≥ 4:  𝑙𝑐 = 𝑙f1 + 3𝑙f2 

para 𝑙𝑓2 = 3𝑑𝑏:  𝐴𝑛 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟(𝐴𝑛1; 𝐴𝑛2) 

para: 𝑙𝑓2 > 3𝑑𝑏:  𝐴𝑛 = 𝐴𝑛1 

Onde 𝐴𝑛1 = 𝐴𝑔 − 2 𝑑 𝑡𝑒𝑥𝑡 e 𝐴𝑛2 = 𝐴𝑔 − [4 (
𝑙𝑓2
2

𝜋𝐷𝑒𝑥𝑡
)] 𝑡𝑒𝑥𝑡 

Modo 3 

𝐹v,Rd = 2𝑛
α 𝐴b𝑓ub
γa2

 

quando o plano de corte na rosca: α = 0,4 
quando o plano de corte fora da rosca: α = 0,5 

Modo 4 

𝐹c,Rd = 2𝑛
𝑑𝑏  𝑡 𝑓𝑢
γa2

 

Modo 5 5,75 ≤
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑏

≤ 7,68 

𝐹b,Rd =
𝑛 𝑓𝑦,𝑏 𝑊𝑏  𝜋 𝐷𝑖𝑛𝑡  

3 𝑑 𝑥
/γa1 

𝑥 =
(𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡) − (𝐷𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑡)

2
 

𝜆𝑟𝑒𝑙  – esbeltez relativa dos tubos; 
𝜆𝑇𝐸 – esbeltez do tubo externo; 
𝜆𝑇𝐼 – esbeltez do tubo interno; 
𝐷𝑒𝑥𝑡  – diâmetro do tubo externo; 

𝑡𝑒𝑥𝑡  – espessura do tubo externo; 
𝐷𝑖𝑛𝑡 – diâmetro do tubo interno; 
𝑡𝑖𝑛𝑡 – espessura do tubo interno; 
𝑑𝑏– diâmetro do parafuso; 
𝑑 – diâmetro do furo (𝑑𝑏 + folga); 

𝑛 – número de parafusos; 
𝑙𝑐 – comprimento efetivo da ligação; 
𝑙𝑓1 – distância de furo a borda; 

𝑙𝑓2 – distância de furo a furo; 

𝐴𝑔 – área bruta da seção do tubo; 

𝐴𝑒  – área líquida efetiva da seção do tubo; 

𝐴𝑛 – área líquida da seção do tubo; 

 

𝐴𝑏  – área da seção do parafuso 𝐴𝑏 = 0,25𝜋𝑑𝑏
2 

𝐶t – coeficiente de redução da área líquida; 
𝑒𝑐 – excentricidade da ligação; 
𝐷 – diâmetro do tubo externo, se obedecido 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥ 1,6; 

𝑓𝑦 – resistência ao escoamento do aço do tubo; 

𝑓𝑢 – resistência à ruptura do aço do tubo; 
𝑓𝑦,𝑏  – resistência ao escoamento do parafuso; 

𝑓𝑢,𝑏 – resistência à ruptura do parafuso; 

𝑊𝑏 – módulo de resistência elástico da seção do parafuso; 
𝛾a1𝑒 𝛾a2 – coeficientes de ponderação da resistência; 

𝑁t,Rd1 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 1); 

𝑁t,Rd2 – Força axial de tração resistente de cálculo (Modo 2); 

𝐹v,Rd – Força de cisalhamento resistente de cálculo, por plano de corte (Modo 3); 

𝐹c,Rd – Força total resistente de cálculo à pressão de contato na parede dos furos, 

referente a ovalização dos furos (Modo 4); 

𝐹b,Rd – Força resistente de cálculo à flexão dos parafusos (Modo 5). 
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Nos dimensionamentos devem ser atendidos os valores máximos e mínimos, 

estabelecidos pela ABNT NBR 8800 (2008), para distância entre furo e borda e furo 

e furo. 

 

Destaca-se que as equações são válidas para dimensões estudadas neste trabalho 

diâmetros de tubos no intervalo de 60,3 mm a 108 mm. 

 

No Apêndice E é apresentado um exemplo de aplicação do dimensionamento da 

ligação luva em uma treliça, com uso do procedimento definido neste trabalho. 
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CAPÍTULO 8 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O crescimento do uso de perfis tubulares em projetos estruturais tem sido destaque 

nas últimas décadas. No Brasil o interesse pelo uso dos perfis tubulares despertou 

a necessidade de desenvolvimento de prescrições normativas específicas para o 

dimensionamento de estruturas de aço com uso desses perfis. 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, ABNT NBR 16239 (2013), que inclui 

a abordagem das ligações com perfis tubulares, principal necessidade dos 

projetistas quando do dimensionamento de estruturas tubulares em aço. 

 

Na norma brasileira ABNT NBR 16239 (2013) a tipologia de ligação de emenda de 

barras de perfil tubular prescrita é a ligação flangeada, que é usualmente a tipologia 

mais empregada. Como uma alternativa ao uso da ligação flangeada tem-se a 

ligação estudada nesse trabalho. 

 

O objetivo dessa pesquisa foi o desenvolvimento e a avaliação do comportamento 

de uma nova tipologia de ligação de emenda de barras de seção tubular circular 

com uso de uma barra adicional interna, também de seção tubular circular, com 

parafusos passantes aos tubos. A ligação é denominada por ligação luva. 

 

A ligação luva possibilita a continuidade do perfil de maneira harmoniosa e elegante 

tornando-se uma ligação mais discreta na estrutura real. A ligação atende os 

princípios de facilidade de montagem e de estética e facilita a montagem de uma 

estrutura de barras como as treliçadas, por exemplo, sendo esteticamente mais 

vantajosa quando comparada com a ligação flangeada. A ligação luva foi estudada 

experimentalmente e por meio de modelos numéricos. 

 

Foi realizado um programa experimental e ensaiados um total de 43 protótipos, 

sendo 31 protótipos com parafusos alinhados e 12 protótipos com parafusos 



 
 

185 
 
 

cruzados. Os resultados do programa experimental, complementaram análises 

realizadas em estudos anteriores. Adicionalmente, a reavaliação de resultados 

experimentais de pesquisas realizadas anteriormente contribuiu para o 

entendimento do comportamento da ligação luva, e serviu de base para o 

desenvolvimento e calibração dos modelos numéricos estudados. 

 

Nos resultados experimentais observou-se a possibilidade de interação entre os 

modos de falha presentes nos protótipos ensaiados. Foi observado, para alguns 

protótipos, que a carga máxima obtida nos ensaios era superior à carga teórica 

esperada para o escoamento da seção bruta (ESB) do tubo.  Em alguns casos a 

capacidade máxima dos protótipos foi inferior à carga teórica esperada para ruptura 

da seção líquida (RSL), calculado teoricamente levando-se em consideração o 

valor do coeficiente de redução da área líquida (Ct) igual a 1,0, ou seja, 

considerando uma distribuição uniforme de tensões. Assim evidenciou-se a 

necessidade de consideração de um coeficiente de redução da área líquida para 

esse tipo de ligação, que leve em consideração a distribuição não uniforme de 

tensões, na região da ligação, e que reduzirá o valor teórico para o estado limite de 

RSL. Observou-se também que mesmo com a ocorrência do modo de RSL ocorria 

a ovalização dos furos (OF), a flexão dos parafusos (FP) e em alguns modelos o 

cisalhamento dos parafusos (CP). 

 

Por meio dos resultados experimentais, foram desenvolvidos modelos numéricos 

da ligação luva que permitiram a realização de análise numérica e paramétrica 

dessa tipologia de ligação. Foram simulados e analisados um total de 374 modelos 

numéricos, sendo 254 modelos considerando a ligação luva com parafusos 

alinhados e 103 modelos com os parafusos cruzados. Dessa forma, a partir dos 

resultados numéricos, foi possível analisar adequadamente os modos de falhas 

(ESB, RSL, CP, OF e FP) necessários de serem avaliados no dimensionamento 

teórico dessa ligação. 

 

Assim como na análise dos resultados experimentais, ao avaliar os modos de falha 

presentes nos modelos numéricos observou-se divergências entre os resultados 

apresentados pelos modelos numéricos, quando comparados aos resultados das 
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formulações teóricas existentes para avaliação da resistência da ligação luva 

propostas em trabalhos anteriores. Essas diferenças indicaram a necessidade de 

adequação das formulações que fornecem o valor da resistência da ligação luva, 

associada aos possíveis modos de falha. 

 

Foi definido, como recomendação de projeto, a não utilização de ligação luva com 

apenas dois parafusos pois nos modelos com 2 parafusos, a falha por cisalhamento 

dos parafusos (CP) é sempre presente e com ruptura brusca, o que deve ser 

evitado em uma configuração estrutural. 

 

Na análise do modo de falha de ruptura da seção líquida (RSL) e da ovalização dos 

parafusos (OF) observou-se a existência de um valor da relação entre a esbeltez 

do tubo externo (relação entre o diâmetro do tubo e sua espessura - Dext/text) com 

a esbeltez do tubo interno (Dint/tint), definida como esbeltez relativa de esbeltez 

relativa (𝜆𝑟𝑒𝑙), no qual não há ocorrência de falha por RSL no tubo interno (TI) da 

ligação luva. Esse fato foi observado tanto para os modelos com parafusos 

alinhados quanto para os com parafusos cruzados. Definiu-se que para não ocorrer 

falha no TI da ligação deve-se trabalhar com 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≥  1,6. 

 

Para o modo de RSL observou-se que as distâncias entre furo e borda e furo e furo 

e o diâmetro do tubo influenciam na resistência para esse modo de falha. Foi 

observado também que com o aumento do número de parafusos na ligação não se 

tem necessariamente aumento da capacidade resistente da ligação. Em uma 

ligação com até 4 parafusos todos contribuem efetivamente para a transferência do 

carregamento, e acima de 4 parafusos a contribuição é menor. Assim, pode-se 

afirmar que existe uma distribuição de tensões não uniforme na região da ligação. 

 

Para que essas observações fossem levadas em consideração no valor da 

resistência da ligação, para a RSL, foi proposta uma equação para o coeficiente de 

redução da área líquida, 𝐶𝑡, que considera a distribuição não uniforme de tensões. 

A formulação proposta é função de um comprimento efetivo da ligação, que está 

relacionado com a quantidade de furos na ligação, que leva em consideração as 

distâncias entre furo e borda e furo e furo, e também é função do diâmetro do tubo. 

 



 
 

187 
 
 

Para os modelos com parafusos alinhados observou-se que a RSL ocorre apenas 

na região do furo mais solicitado, definindo apenas um caminho de ruptura para 

determinação da área líquida da seção transversal. Já para modelos com parafusos 

cruzados a RSL pode ocorrer conforme a ruptura dos com parafusos alinhados ou 

também em um caminho em diagonal, entre a região do furo mais solicitado e o do 

furo em sequência. Definindo-se assim, duas possibilidades de determinação da 

área líquida da seção. Isso foi observado para diferentes distâncias entre furo e 

furo. Valores elevados para a distância entre furo e furo podem fazer com que a 

contribuição do furo em sequência seja pequena, ou até mesmo não exista.  

 

A mesma observação do parágrafo anterior foi constatada nos modelos com falha 

dominante de OF. Modelos com valores de distância entre furo e furo muito maior 

que o mínimo estabelecido pela ABNT NBR 8800 (2008) não apresentaram bons 

resultados. Modelos com distância entre furo e furo, ou furo e borda menores que 

o mínimo estabelecido pela ABNT NBR 8800 (2008) também não apresentaram 

bons resultados. 

 

Para a equação proposta para o 𝐶𝑡, os modelos com falha por RSL que 

apresentaram melhores comportamentos foram os que possuíam relação entre o 

comprimento efetivo da ligação com o diâmetro do tubo externo 𝑙𝑐/𝐷𝑒𝑥𝑡 ≤ 3,00. 

Observou-se também que a equação forneceu melhores resultados para os 

modelos com relação entre o diâmetro do parafuso e a esbeltez relativa menores 

que 12. Esses valores foram assumidos como limitadores de uso da formulação 

proposta. 

 

Observou-se que em alguns modelos os modos de falha trabalham em conjunto, 

ou seja, para mesmos níveis de carregamento podem ser caracterizados mais de 

um dos modos de falha. 

 

No desenvolvimento da formulação para o modo de flexão do parafuso (FP) 

considerou-se uma taxa de distribuição da força aplicada na ligação em uma região 

de influência próxima dos furos para obtenção da força que provoca a flexão no 

parafuso. Para ligações luva com parafusos alinhados definiu-se que para ligações 
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com 3 e 4 parafusos a região de influência é igual a três vezes o diâmetro do furo 

(3𝑑) e para ligações com 5 e 6 parafusos a região de influência é igual a três vezes 

e meio o diâmetro do furo (3,5𝑑). E para ligações luva com parafusos cruzados a 

região de influência é igual a três vezes o diâmetro do furo (3𝑑). 

 

A equação proposta para o modo de FP apresentou um bom comportamento 

quando se tem relação entre o diâmetro do tubo externo com o diâmetro do 

parafuso (Dext/db) compreendida entre 5,75 e 7,68. Esses valores foram assumidos 

como limites para uso e aplicação da formulação proposta. 

 

Ao comparar a ligação luva com parafusos alinhados e com parafusos cruzados foi 

observado que, em termos de capacidade resistente da ligação ambas podem ser 

utilizadas. Entretanto, destaca-se as dificuldades de fabricação e montagem da 

tipologia de ligação com parafusos cruzados. Dessa forma a ligação luva com 

parafusos alinhados é mais indicada em relação à ligação luva com parafusos 

cruzados. 

 

A avaliação dos modelos numéricos, estudados neste trabalho, permitiu a 

proposição de formulações capazes de avaliar o comportamento da ligação luva 

com parafusos alinhados e cruzados em função dos possíveis modos de falha da 

ligação, ruptura da seção líquida, ovalização dos furos e flexão dos parafusos. 

 

O uso dos procedimentos de dimensionamento da ligação luva com parafusos 

alinhados e cruzados, isto é, o uso das formulações propostas e dos limites 

assumidos, apresentaram bons resultados quando comparados aos resultados 

obtidos pelo modelo numérico. 

 

Como contribuição deste trabalho tem-se um procedimento para dimensionamento 

e aplicação da ligação luva em barras com perfil tubular circular submetidas à 

tração. 
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Apêndice A 
Neste apêndice está apresentado tabelas com os resultados da análise dos 

modelos numéricos da ligação luva com parafusos alinhados (Tabela A-1) e com 

parafusos cruzados (Tabela A-2). 

 
Tabela A-1 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos alinhados 

e modo de falha dominante 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

 
Mod N 

Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

1 5 73,0 7,0 60,3 5,5 12,7 273,73 OF TI  135 4 88,9 5,0 73,0 8,0 12,7 281,47 FP - 

2 5 73,0 6,0 60,3 5,5 12,7 308,00 OF TI  136 4 88,9 4,0 73,0 4,0 14,0 177,65 OF TI 

3 5 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 282,99 OF TI  137 4 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 196,04 OF TE 

4 5 73,0 5,0 60,3 5,5 12,7 283,07 OF TI  138 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 253,08 OF TE 

5 5 73,0 4,5 60,3 5,5 12,7 319,67 RSL TI  139 4 88,9 5,0 73,0 5,0 14,0 298,67 OF TE 

6 5 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 294,09 RSL TE  140 4 88,9 5,0 73,0 6,0 14,0 316,92 OF TE 

7 2 73,0 6,5 60,3 9,0 12,7 181,78 OF TE  141 4 88,9 5,0 73,0 8,0 14,0 306,71 OF TE 

8 2 73,0 5,5 60,3 9,0 12,7 203,52 OF TE  142 4 88,9 4,0 73,0 4,0 16,0 287,43 RSL TI 

9 2 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 173,28 OF TE  143 4 88,9 4,0 73,0 7,0 16,0 317,57 OF TE 

10 2 73,0 7,0 60,3 9,0 12,7 236,15 OF TE  144 4 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 311,56 OF TE 

11 2 73,0 8,0 60,3 9,0 12,7 218,15 OF TE  145 4 88,9 5,0 73,0 5,0 16,0 354,67 RSL TI 

12 2 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 179,43 OF TE  146 4 88,9 5,0 73,0 6,0 16,0 399,64 OF TE 

13 2 73,0 7,0 60,3 9,0 10,0 143,19 CP -  147 4 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 405,92 OF TE 

14 2 73,0 5,0 60,3 9,0 10,0 135,23 OF TE  148 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 131,43 FP - 

15 2 73,0 7,0 60,3 9,0 9,5 137,33 CP -  149 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 140,10 FP - 

16 5 73,0 6,0 60,3 7,7 14,0 398,29 RSL TI  150 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 139,96 FP - 

17 5 73,0 5,5 60,3 7,7 14,0 374,96 RSL TE  151 4 88,9 4,0 73,0 7,0 9,5 129,60 FP - 

18 5 73,0 5,0 60,3 7,7 14,0 343,53 RSL TE  152 4 88,9 4,0 73,0 9,0 9,5 127,77 FP - 

19 5 73,0 4,5 60,3 7,7 14,0 313,42 RSL TE  153 4 88,9 4,0 73,0 9,0 9,5 128,13 FP - 

20 5 73,0 4,0 60,3 7,7 14,0 277,93 RSL TE  154 4 88,9 5,0 73,0 6,0 9,5 149,22 FP - 

21 5 88,9 4,8 73,0 5,2 12,7 353,63 FP -  155 3 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 214,27 OF TE 

22 5 88,9 4,5 73,0 5,2 12,7 355,53 FP -  156 3 73,0 4,0 60,3 6,0 12,7 216,49 OF TE 

23 5 88,9 4,0 73,0 5,2 12,7 348,21 OF TE  157 3 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 216,42 OF TE 

24 5 88,9 6,0 73,0 5,5 12,7 374,36 FP -  158 3 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 217,49 OF TE 

25 5 88,9 5,5 73,0 5,5 12,7 366,92 FP -  159 3 73,0 4,0 60,3 9,0 12,7 217,07 OF TE 

26 5 88,9 5,0 73,0 5,5 12,7 361,32 FP -  160 3 73,0 4,5 60,3 5,5 12,7 239,67 OF TE 

27 5 88,9 4,5 73,0 5,5 12,7 358,11 FP -  161 3 73,0 5,0 60,3 6,0 12,7 245,66 OF TE 

28 5 88,9 4,0 73,0 5,5 12,7 346,75 FP -  162 3 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 250,14 FP - 

29 5 88,9 5,0 73,0 8,0 12,7 359,98 FP -  163 3 73,0 5,0 60,3 8,0 12,7 247,84 FP - 

30 5 88,9 4,0 73,0 8,0 12,7 322,02 FP -  164 3 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 236,68 FP - 

31 5 88,9 5,0 73,0 9,0 12,7 307,22 FP -  165 3 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 261,63 FP - 

32 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 291,20 FP -  166 3 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 223,57 OF TE 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 
RSL – Ruptura da seção líquida 

OF – Ovalização do furo 
CP – Cisalhamento do parafuso 
TE – Tubo externo 

TI – Tubo interno 
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Tabela A-1 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos alinhados e modo de 
falha dominante (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

 
Mod N 

Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

33 5 88,9 7,0 73,0 6,0 12,7 391,23 FP -  167 3 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 207,85 OF TE 

34 5 88,9 6,0 73,0 6,0 12,7 381,12 FP -  168 3 73,0 4,0 60,3 7,0 14,0 223,11 OF TE 

35 5 88,9 5,5 73,0 6,0 12,7 385,07 FP -  169 3 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 221,63 OF TE 

36 5 88,9 5,0 73,0 6,0 12,7 355,61 FP -  170 3 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 224,26 OF TE 

37 5 88,9 4,5 73,0 6,0 12,7 361,94 FP -  171 3 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 261,02 OF TE 

38 5 88,9 4,0 73,0 6,0 12,7 344,62 FP -  172 3 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 222,90 OF TE 

39 5 73,0 7,0 60,3 5,5 14,0 293,67 RSL TI  173 3 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 277,47 OF TE 

40 5 73,0 6,0 60,3 5,5 14,0 297,96 RSL TI  174 3 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 222,30 OF TE 

41 5 73,0 5,0 60,3 5,5 14,0 296,47 RSL TI  175 3 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 259,75 OF TE 

42 5 73,0 4,5 60,3 5,5 14,0 299,30 RSL TI  176 3 73,0 5,0 60,3 5,0 14,0 259,42 OF TE 

43 5 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 276,53 RSL TE  177 3 73,0 5,0 60,3 5,0 14,0 205,81 OF TE 

44 5 73,0 7,0 60,3 6,0 14,0 319,86 RSL TI  178 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 323,74 OF TE 

45 5 73,0 6,0 60,3 6,0 14,0 325,36 RSL TI  179 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 285,28 OF TE 

46 5 73,0 5,5 60,3 6,0 14,0 324,91 RSL TI  180 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 301,91 OF TE 

47 5 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 320,56 RSL TI  181 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 308,65 OF TE 

48 5 73,0 4,5 60,3 6,0 14,0 313,15 RSL TE  182 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 232,02 OF TE 

49 5 73,0 4,0 60,3 6,0 14,0 279,00 RSL TE  183 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 237,65 OF TE 

50 5 73,0 4,5 60,3 8,0 14,0 313,21 RSL TE  184 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 244,50 OF TE 

51 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 280,03 RSL TE  185 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 224,65 OF TE 

52 5 88,9 5,0 73,0 8,0 14,0 414,05 FP -  186 3 73,0 4,0 60,3 4,0 16,0 229,10 RSL TI 

53 5 88,9 4,0 73,0 8,0 14,0 351,07 RSL TE  187 3 73,0 4,0 60,3 4,0 16,0 229,94 RSL TI 

54 5 88,9 5,0 73,0 9,0 14,0 402,34 FP -  188 3 73,0 4,0 60,3 4,0 16,0 231,84 RSL TI 

55 5 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 351,73 RSL TE  189 3 73,0 4,0 60,3 4,0 9,5 125,70 FP - 

56 5 88,9 5,0 73,0 6,0 14,0 407,99 RSL TI  190 3 73,0 4,0 60,3 9,0 9,5 106,84 FP - 

57 5 88,9 4,0 73,0 6,0 14,0 351,10 RSL TE  191 3 73,0 4,0 60,3 9,0 9,5 125,55 FP - 

58 5 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 349,23 RSL TE  192 3 73,0 5,0 60,3 6,0 9,5 125,10 FP - 

59 5 88,9 7,0 73,0 6,0 14,0 405,63 RSL TI  193 3 73,0 5,0 60,3 6,0 9,5 127,85 FP - 

60 5 88,9 4,5 73,0 5,5 14,0 374,00 RSL TI  194 4 108,0 4,0 88,9 9,0 14,0 271,81 OF TE 

61 5 88,9 4,0 73,0 5,5 14,0 348,71 RSL TE  195 4 108,0 4,0 88,9 7,0 14,0 278,34 OF TE 

62 5 88,9 5,0 73,0 7,0 14,0 430,36 RSL TE  196 4 108,0 4,0 88,9 6,0 14,0 274,71 OF TE 

63 5 73,0 4,0 60,3 5,0 16,0 269,29 RSL TI  197 4 108,0 5,0 88,9 5,0 14,0 339,42 OF TE 

64 5 73,0 4,0 60,3 7,0 16,0 276,09 RSL TE  198 4 108,0 5,0 88,9 8,0 14,0 335,70 FP - 

65 5 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 275,44 RSL TE  199 4 108,0 4,0 88,9 4,0 20,0 348,49 RSL TI 

66 5 73,0 5,0 60,3 8,0 16,0 340,51 RSL TE  200 4 108,0 4,0 88,9 7,0 20,0 374,21 OF TE 

67 5 73,0 5,0 60,3 6,0 16,0 317,75 RSL TI  201 4 108,0 4,0 88,9 9,0 20,0 374,04 OF TE 

68 5 73,0 6,0 60,3 6,0 16,0 317,91 RSL TI  202 4 108,0 5,0 88,9 5,0 20,0 432,01 RSL TI 

69 5 88,9 4,0 73,0 5,0 16,0 340,65 RSL TI  203 4 108,0 5,0 88,9 8,0 20,0 473,08 OF TE 

70 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 346,89 RSL TE  204 4 108,0 4,0 88,9 9,0 30,0 330,31 OF TE 

71 5 88,9 7,0 73,0 7,0 16,0 463,57 RSL TI  205 4 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 412,63 RSL TE 

72 5 88,9 5,0 73,0 6,0 16,0 402,83 RSL TI  206 4 108,0 5,0 88,9 5,0 30,0 406,19 RSL TI 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 
RSL – Ruptura da seção líquida 

OF – Ovalização do furo 
CP – Cisalhamento do parafuso 
TE – Tubo externo 

TI – Tubo interno 
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Tabela A-1 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos alinhados e modo de 
falha dominante (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

 
Mod N 

Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

73 5 88,9 5,0 73,0 7,0 16,0 428,99 RSL TE  207 4 108,0 5,0 88,9 8,0 30,0 508,88 RSL TE 

74 6 73,0 4,0 60,3 5,0 12,7 279,91 RSL TI  208 4 108,0 4,0 88,9 4,0 12,7 266,42 OF TE 

75 6 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 284,29 RSL TE  209 4 108,0 4,0 88,9 9,0 12,7 252,43 FP - 

76 6 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 351,02 RSL TE  210 4 108,0 5,0 88,9 6,0 12,7 261,83 FP - 

77 6 73,0 6,0 60,3 8,0 12,7 415,43 RSL TE  211 4 108,0 5,0 88,9 7,0 12,7 249,60 FP - 

78 6 73,0 4,0 60,3 5,0 14,0 274,23 RSL TI  212 3 108,0 4,0 88,9 9,0 14,0 224,82 OF TE 

79 6 73,0 4,0 60,3 8,0 14,0 279,64 RSL TE  213 3 108,0 4,0 88,9 7,0 14,0 206,73 OF TE 

80 6 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 344,70 RSL TE  214 3 108,0 5,0 88,9 6,0 14,0 252,28 OF TE 

81 6 73,0 6,0 60,3 8,0 14,0 415,21 RSL TE  215 3 108,0 5,0 88,9 5,0 14,0 252,93 OF TE 

82 6 73,0 4,0 60,3 5,0 16,0 269,60 RSL TI  216 3 108,0 5,0 88,9 8,0 14,0 253,01 OF TE 

83 6 73,0 4,0 60,3 8,0 16,0 275,98 RSL TE  217 3 108,0 4,0 88,9 9,0 20,0 278,73 OF TE 

84 6 73,0 5,0 60,3 7,0 16,0 339,78 RSL TE  218 3 108,0 4,0 88,9 7,0 20,0 281,77 OF TE 

85 6 73,0 6,0 60,3 8,0 16,0 403,06 RSL TE  219 3 108,0 5,0 88,9 5,0 20,0 343,85 OF TI 

86 6 88,9 4,0 73,0 5,5 12,7 373,04 OF TE  220 3 108,0 5,0 88,9 8,0 20,0 337,56 OF TE 

87 6 88,9 4,0 73,0 6,0 12,7 373,38 OF TE  221 3 108,0 4,0 88,9 6,0 12,7 185,58 FP - 

88 6 88,9 4,0 73,0 7,0 12,7 373,31 OF TE  222 3 108,0 4,0 88,9 7,0 12,7 182,65 FP - 

89 6 88,9 4,0 73,0 8,0 12,7 373,46 OF TE  223 3 108,0 5,0 88,9 5,0 12,7 220,07 FP - 

90 6 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 353,96 OF TE  224 3 108,0 4,0 88,9 9,0 30,0 412,93 RSL TE 

91 6 88,9 4,5 73,0 5,5 12,7 385,95 OF TE  225 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 408,18 RSL TE 

92 6 88,9 5,0 73,0 7,0 12,7 428,41 OF TE  226 3 108,0 5,0 88,9 5,0 30,0 404,06 RSL TI 

93 6 88,9 7,0 73,0 7,0 12,7 422,88 FP -  227 3 108,0 5,0 88,9 7,0 30,0 507,93 RSL TE 

94 6 88,9 4,0 73,0 5,5 14,0 367,68 RSL TE  228 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 217,72 OF TE 

95 6 88,9 4,0 73,0 6,0 14,0 355,77 RSL TE  229 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 260,73 FP - 

96 6 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 363,72 RSL TE  230 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 238,67 OF TE 

97 6 88,9 4,0 73,0 8,0 14,0 365,49 RSL TE  231 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 209,74 OF TE 

98 6 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 366,02 RSL TE  232 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 265,05 FP - 

99 6 88,9 4,5 73,0 5,5 14,0 401,92 RSL TI  233 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 232,73 OF TE 

100 6 88,9 5,0 73,0 7,0 14,0 454,27 RSL TE  234 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 278,52 OF TE 

101 6 88,9 7,0 73,0 7,0 14,0 499,85 RSL TI  235 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 256,13 OF TE 

102 6 88,9 7,0 73,0 5,5 14,0 399,57 RSL TI  236 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 244,44 OF TE 

103 6 88,9 4,0 73,0 5,0 16,0 356,86 RSL TI  237 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 265,40 OF TE 

104 6 88,9 4,0 73,0 5,0 16,0 355,48 RSL TE  238 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 303,59 FP - 

105 6 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 363,50 RSL TE  239 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 282,62 OF TE 

106 6 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 357,50 RSL TE  240 5 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 349,69 OF TE 

107 6 88,9 4,0 73,0 8,0 16,0 357,22 RSL TE  241 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 281,17 RSL TE 

108 6 88,9 5,0 73,0 6,0 16,0 421,53 RSL TI  242 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 281,34 RSL TE 

109 6 88,9 5,0 73,0 6,0 16,0 424,00 RSL TI  243 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 280,60 RSL TE 

110 6 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 444,62 RSL TE  244 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 280,73 RSL TE 

111 6 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 443,13 RSL TE  245 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 347,46 RSL TE 

112 4 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 301,33 RSL TE  246 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 346,75 RSL TE 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 
RSL – Ruptura da seção líquida 

OF – Ovalização do furo 
CP – Cisalhamento do parafuso 
TE – Tubo externo 

TI – Tubo interno 
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Tabela A-1 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos alinhados e modo de 
falha dominante (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

 
Mod N 

Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

113 4 73,0 4,0 60,3 6,0 12,7 300,39 RSL TE  247 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 346,70 RSL TE 

114 4 73,0 4,0 60,3 7,0 12,7 300,34 RSL TE  248 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 345,61 RSL TE 

115 4 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 300,31 RSL TE  249 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 345,63 RSL TE 

116 4 73,0 4,0 60,3 9,0 12,7 296,06 FP -  250 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 404,05 RSL TE 

117 4 73,0 4,5 60,3 5,5 12,7 321,75 FP -  251 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 406,16 RSL TE 

118 4 73,0 5,0 60,3 6,0 12,7 326,43 FP -  252 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 405,88 RSL TE 

119 4 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 323,59 FP -  253 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 401,70 RSL TE 

120 4 73,0 5,0 60,3 8,0 12,7 331,53 FP -  254 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 402,41 RSL TE 

121 4 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 318,87 FP -  
L1 2 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 286,49 CP - 

122 4 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 330,57 RSL TI  
L2 3 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 316,47 FP - 

123 4 73,0 4,0 60,3 4,0 12,7 244,86 RSL TI  
L3 3 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 311,26 FP - 

124 4 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 298,05 RSL TE  
L4 4 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 346,63 RSL TI 

125 4 73,0 4,0 60,3 7,0 14,0 298,92 RSL TE  
L5 4 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 327,00 RSL TI 

126 4 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 297,77 RSL TE  
L6 4 76,1 3,6 60,3 5,5 12,7 312,07 FP - 

127 4 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 343,35 RSL TI  
L7 5 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 330,34 RSL TI 

128 4 73,0 5,0 60,3 8,0 14,0 357,17 OF TE  
L8 5 88,9 4,8 73,0 5,2 12,7 395,44 FP - 

129 4 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 353,49 OF TE  
L9 5 88,9 5,5 73,0 5,5 12,7 403,73 FP - 

130 4 88,9 4,0 73,0 4,0 12,7 273,57 OF TE  
L10 5 88,9 4,8 73,0 5,5 12,7 315,03 RSL TI 

131 4 88,9 4,0 73,0 7,0 12,7 272,86 FP -  
L11 6 88,9 4,8 73,0 5,5 12,7 352,04 RSL TI 

132 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 263,78 FP -  
L12 2 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 383,50 OF TE 

133 4 88,9 5,0 73,0 5,0 12,7 310,76 FP -  
L13 3 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 516,05 OF TE 

134 4 88,9 5,0 73,0 6,0 12,7 296,17 FP -            

Mod – Modelo numérico 

N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 

Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 

RSL – Ruptura da seção líquida 
OF – Ovalização do furo 
CP – Cisalhamento do parafuso 

TE – Tubo externo 
TI – Tubo interno 
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Tabela A-2 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos cruzados 
e modo de falha dominante 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo  Mod N 

Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

Falha 

(kN) 
MF Tubo 

1 3 88,9 5 73 7 9,5 126,86 FP -  54 5 108 4 88,9 8 12,7 369,23 OF TE 

2 3 88,9 5 73 7 12,7 238,58 FP -  55 5 108 4 88,9 8 16 432,56 RSL TE 

3 3 88,9 5 73 7 14 300,31 FP -  56 5 108 4 88,9 8 20 418,42 RSL TE 

4 3 88,9 5 73 7 16 360,9 OF TE  57 6 108 4 88,9 8 12,7 429,41 FP - 

5 3 88,9 5 73 7 25 408,54 RSL TE  58 6 108 4 88,9 8 16 433,52 RSL TE 

6 4 88,9 5 73 7 9,5 161,99 FP -  59 6 108 4 88,9 8 20 419,66 RSL TE 

7 4 88,9 5 73 7 12,7 321,65 FP -  60 3 73 4 60,3 9 12,7 223,96 OF TE 

8 4 88,9 5 73 7 14 402,72 FP -  61 3 73 4 60,3 9 16 262,99 OF TE 

9 4 88,9 5 73 7 16 433,42 RSL TE  62 3 73 4 60,3 9 20 271,99 RSL TE 

10 4 88,9 5 73 7 25 409,04 RSL TE  63 4 73 4 60,3 9 12,7 292,16 RSL TE 

11 5 88,9 5 73 7 9,5 205,06 FP -  64 4 73 4 60,3 9 16 275,19 RSL TE 

12 5 88,9 5 73 7 12,7 394,97 FP -  65 4 73 4 60,3 9 20 271,42 RSL TE 

13 5 88,9 5 73 7 14 445,44 RSL TE  66 5 73 4 60,3 9 12,7 293,11 RSL TE 

14 5 88,9 5 73 7 16 435,85 RSL TE  67 5 73 4 60,3 9 16 276,95 RSL TE 

15 5 88,9 5 73 7 25 409,6 RSL TE  68 5 73 4 60,3 9 20 271,87 RSL TE 

16 6 88,9 5 73 7 9,5 244,44 FP -  69 4 73 4 60,3 9 12,7 296,05 RSL TE 

17 6 88,9 5 73 7 12,7 447,2 FP -  70 4 73 4 60,3 9 12,7 298,1 RSL TE 

18 6 88,9 5 73 7 14 446,59 RSL TE  71 4 73 4 60,3 9 12,7 299,24 RSL TE 

19 6 88,9 5 73 7 16 436,52 RSL TE  72 4 73 4 60,3 9 12,7 300,5 RSL TE 

20 6 88,9 5 73 7 25 411,31 RSL TE  73 4 73 4 60,3 9 20 275,27 RSL TE 

21 4 88,9 4 73 8 12,7 299,18 OF TE  74 4 73 4 60,3 9 20 275,93 RSL TE 

22 4 88,9 5 73 8 12,7 322,98 FP -  75 4 73 4 60,3 9 20 276,92 RSL TE 

23 4 88,9 6 73 8 12,7 326,12 FP -  76 4 73 4 60,3 9 20 276,37 RSL TE 

24 4 88,9 4 73 8 14 346,14 OF TE  77 5 73 4 60,3 9 12,7 296,23 RSL TE 

25 4 88,9 5 73 8 14 397,06 FP -  78 5 73 4 60,3 9 12,7 300,27 RSL TE 

26 4 88,9 6 73 8 14 413,73 FP -  79 5 73 4 60,3 9 12,7 299,86 RSL TE 

27 4 88,9 4 73 8 16 348,5 RSL TE  80 5 73 4 60,3 9 12,7 301,85 RSL TE 

28 4 88,9 5 73 8 16 432,95 RSL TE  81 5 73 4 60,3 9 20 276,85 RSL TE 

29 4 88,9 6 73 8 16 516,92 RSL TE  82 5 73 4 60,3 9 20 278,45 RSL TE 

30 5 88,9 4 73 8 12,7 363,47 RSL TE  83 5 73 4 60,3 9 20 275,87 RSL TE 

31 5 88,9 5 73 8 12,7 400,17 FP -  84 5 73 4 60,3 9 20 277 RSL TE 

32 5 88,9 6 73 8 12,7 406,65 FP -  85 3 88,9 5 73 5 12,7 249,48 FP - 

33 5 88,9 4 73 8 14 359,93 RSL TE  86 3 88,9 5 73 5 16 333,73 OF TE 

34 5 88,9 5 73 8 14 447,72 RSL TE  87 3 88,9 5 73 5 25 322,38 RSL TI 

35 5 88,9 6 73 8 14 483,99 FP -  88 4 88,9 5 73 5 12,7 321,52 FP - 

36 5 88,9 4 73 8 16 348,86 RSL TE  89 4 88,9 5 73 5 16 349,84 RSL TI 

37 5 88,9 5 73 8 16 435,41 RSL TE  91 5 88,9 5 73 5 12,7 363 RSL TI 

38 5 88,9 6 73 8 16 519,37 RSL TE  92 5 88,9 5 73 5 16 435,85 RSL TE 

39 6 88,9 4 73 8 12,7 363,52 RSL TE  93 5 88,9 5 73 5 25 409,03 RSL TE 

40 6 88,9 5 73 8 12,7 451,09 RSL TE  94 2 73 5 60,3 9 12,7 184,84 OF TE 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 
db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 
RSL – Ruptura da seção líquida 

OF – Ovalização do furo 
CP – Cisalhamento do parafuso 
TE – Tubo externo 

TI – Tubo interno 
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Tabela A.2 - Resultados dos modelos numéricos para ligação luva com parafusos cruzados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
Falha 
(kN) 

MF Tubo  Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
Falha 
(kN) 

MF Tubo 

41 6 88,9 6 73 8 12,7 471,45 FP -  95 2 73 6,5 60,3 6,5 12,7 248,54 OF TI 

42 6 88,9 4 73 8 14 357,6 RSL TE  96 6 73 4 60,3 8 12,7 291,71 RSL TE 

43 6 88,9 5 73 8 14 445,02 RSL TE  97 6 88,9 5 73 6 16 416,1 RSL TI 

44 6 88,9 6 73 8 14 523,2 FP -  98 4 73 4 60,3 9 14 287,84 RSL TE 

45 6 88,9 4 73 8 16 350,22 RSL TE  99 4 88,9 4 73 4 16 277,34 RSL TI 

46 6 88,9 5 73 8 16 434,49 RSL TE  100 5 88,9 4 73 9 16 342,32 RSL TI 

47 6 88,9 6 73 8 16 518,85 RSL TE  101 5 73 6 60,3 6 14 342,09 RSL TI 

48 3 108 4 88,9 8 12,7 218,18 OF TE  102 3 108 4 88,9 7 30 404,58 RSL TE 

49 3 108 4 88,9 8 16 279,37 OF TE  103 3 73 4 60,3 6 12,7 224,97 OF TE 

50 3 108 4 88,9 8 20 361,02 OF TE  C1 3 73 3,6 60,3 3,6 12,7 242,87 OF TI 

51 4 108 4 88,9 8 12,7 295,1 OF TE  C2 4 73 3,6 60,3 3,6 12,7 250,32 RSL TI 

52 4 108 4 88,9 8 16 367,21 OF TE  C3 5 88,9 5,5 73 5,5 12,7 352,5 RSL TI 

53 4 108 4 88,9 8 20 418,01 RSL TE  C4 6 88,9 5,5 73 5,5 12,7 353 RSL TI 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 

text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  

 

MF – Modo de falha dominante 
RSL – Ruptura da seção líquida 
OF – Ovalização do furo 

CP – Cisalhamento do parafuso 
TE – Tubo externo 
TI – Tubo interno 

 

 

Tabela A.3 – Distância entre furo e furo e furo e borda dos modelos numéricos para ligação 
luva com parafusos alinhados 

Mod lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

1 35,0 40,0  68 43,0 48,0  135 35,0 40,0  202 54,0 60,0 

2 35,0 40,0  69 43,0 48,0  136 37,8 42,0  203 54,0 60,0 

3 35,0 40,0  70 43,2 48,0  137 37,8 42,0  204 81,0 90,0 

4 35,0 40,0  71 43,2 48,0  138 37,8 42,0  205 81,0 90,0 

5 35,0 40,0  72 43,2 48,0  139 37,8 42,0  206 81,0 90,0 

6 35,0 40,0  73 43,0 48,0  140 37,8 42,0  207 81,0 90,0 

7 35,0 40,0  74 34,3 38,1  141 37,8 42,0  208 34,3 38,1 

8 35,0 40,0  75 34,3 38,1  142 43,2 48,0  209 34,3 38,1 

9 35,0 40,0  76 34,3 38,1  143 43,2 48,0  210 34,3 38,1 

10 35,0 40,0  77 34,3 38,1  144 43,2 48,0  211 34,3 38,1 

11 35,0 40,0  78 37,8 42,0  145 43,2 48,0  212 37,8 42,0 

12 35,0 40,0  79 37,8 42,0  146 43,2 48,0  213 37,8 42,0 

13 35,0 40,0  80 37,8 42,0  147 43,2 48,0  214 37,8 42,0 

14 35,0 40,0  81 37,8 42,0  148 25,7 28,5  215 37,8 42,0 

15 35,0 40,0  82 43,2 48,0  149 45,0 50,0  216 37,8 42,0 

16 37,8 42,0  83 43,2 48,0  150 60,0 30,0  217 54,0 60,0 

17 37,8 42,0  84 43,2 48,0  151 25,7 28,5  218 54,0 60,0 

18 37,8 42,0  85 43,2 48,0  152 25,7 28,5  219 54,0 60,0 

19 37,8 42,0  86 35,0 40,0  153 45,0 50,0  220 54,0 60,0 

20 37,8 42,0  87 35,0 40,0  154 25,7 28,5  221 34,3 38,1 

21 35,0 40,0  88 35,0 40,0  155 35,0 40,0  222 34,3 38,1 

22 35,0 40,0  89 35,0 40,0  156 35,0 40,0  223 34,3 38,1 
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Tabela A.3 – Distância entre furo e furo e furo e borda dos modelos numéricos para ligação luva 
com parafusos alinhados (continuação) 

Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

23 35,0 40,0  90 35,0 40,0  157 35,0 40,0  224 81,0 90,0 

24 35,0 40,0  91 35,0 40,0  158 35,0 40,0  225 81,0 90,0 

25 35,0 40,0  92 35,0 40,0  159 35,0 40,0  226 81,0 90,0 

26 35,0 40,0  93 35,0 40,0  160 35,0 40,0  227 81,0 90,0 

27 35,0 40,0  94 38,0 42,0  161 35,0 40,0  228 34,3 25,4 

28 35,0 40,0  95 37,8 42,0  162 35,0 40,0  229 34,3 50,8 

29 35,0 40,0  96 37,8 42,0  163 35,0 40,0  230 34,3 63,5 

30 35,0 40,0  97 37,8 42,0  164 35,0 40,0  231 34,3 76,2 

31 35,0 40,0  98 37,8 42,0  165 35,0 40,0  232 50,8 101,6 

32 35,0 40,0  99 37,8 42,0  166 35,0 40,0  233 37,8 28,0 

33 35,0 40,0  100 37,8 42,0  167 37,8 42,0  234 37,8 56,0 

34 35,0 40,0  101 37,8 42,0  168 35,0 40,0  235 37,8 70,0 

35 35,0 40,0  102 35,0 40,0  169 35,0 40,0  236 37,8 84,0 

36 35,0 40,0  103 35,0 40,0  170 35,0 40,0  237 34,3 25,4 

37 35,0 40,0  104 43,2 48,0  171 37,8 42,0  238 34,3 50,8 

38 35,0 40,0  105 35,0 40,0  172 35,0 40,0  239 34,3 76,2 

39 37,8 42,0  106 43,2 48,0  173 37,8 42,0  240 37,8 56,0 

40 37,8 42,0  107 43,2 48,0  174 35,0 40,0  241 37,8 28,0 

41 37,8 42,0  108 35,0 40,0  175 37,8 42,0  242 37,8 56,0 

42 37,8 42,0  109 43,2 48,0  176 37,8 42,0  243 56,0 84,0 

43 37,8 42,0  110 35,0 40,0  177 35,0 40,0  244 56,0 112,0 

44 37,8 42,0  111 43,2 48,0  178 35,0 40,0  245 43,2 32,0 

45 37,8 42,0  112 35,0 40,0  179 38,0 42,0  246 43,2 64,0 

46 37,8 42,0  113 35,0 40,0  180 43,2 48,0  247 43,2 96,0 

47 37,8 42,0  114 35,0 40,0  181 45,0 50,0  248 43,2 128,0 

48 37,8 42,0  115 35,0 40,0  182 35,0 40,0  249 43,2 160,0 

49 37,8 42,0  116 35,0 40,0  183 43,2 48,0  250 81,0 60,0 

50 37,8 42,0  117 35,0 40,0  184 45,0 50,0  251 81,0 120,0 

51 37,8 42,0  118 35,0 40,0  185 38,0 42,0  252 81,0 180,0 

52 35,0 40,0  119 35,0 40,0  186 35,0 40,0  253 81,0 240,0 

53 35,0 40,0  120 35,0 40,0  187 43,2 48,0  254 81,0 300,0 

54 35,0 40,0  121 35,0 40,0  188 45,0 50,0  
L1 35,0 40,0 

55 35,0 40,0  122 35,0 40,0  189 25,7 28,5  
L2 35,0 40,0 

56 35,0 40,0  123 35,0 40,0  190 25,7 28,5  
L3 35,0 40,0 

57 35,0 40,0  124 35,0 40,0  191 35,0 40,0  
L4 35,0 40,0 

58 37,8 42,0  125 35,0 40,0  192 25,7 28,5  
L5 35,0 40,0 

59 37,8 42,0  126 35,0 40,0  193 35,0 40,0  
L6 35,0 40,0 

60 37,8 42,0  127 35,0 40,0  194 37,8 42,0  
L7 35,0 40,0 

61 37,8 42,0  128 35,0 40,0  195 37,8 42,0  
L8 35,0 40,0 

62 38,0 42,0  129 35,0 40,0  196 37,8 42,0  
L9 35,0 40,0 

63 43,0 48,0  130 35,0 40,0  197 37,8 42,0  
L10 35,0 40,0 

64 43,2 48,0  131 35,0 40,0  198 37,8 42,0  
L11 35,0 40,0 

65 43,2 48,0  132 35,0 40,0  199 54,0 60,0  
L12 45,0 65,0 

66 43,2 48,0  133 35,0 40,0  200 54,0 60,0  
L13 45,0 65,0 

67 43,2 48,0  134 35,0 40,0  201 54,0 60,0  
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Tabela A.4 – Distância entre furo e furo e furo e borda dos modelos numéricos para ligação luva 

com parafusos cruzados 
Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

 Mod lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

1 28,5 28,5  28 48 48  55 48 48  82 60 100 

2 38,1 38,1  29 48 48  56 60 60  83 60 120 

3 42 42  30 38,1 38,1  57 38,1 38,1  84 60 200 

4 48 48  31 38,1 38,1  58 48 48  85 38,1 38,1 

5 75 75  32 38,1 38,1  59 60 60  86 48 48 

6 28,5 28,5  33 42 42  60 38,1 38,1  87 75 75 

7 38,1 38,1  34 42 42  61 48 48  88 38,1 38,1 

8 42 42  35 42 42  62 60 60  89 48 48 

9 48 48  36 48 48  63 38,1 38,1  91 75 75 

10 75 75  37 48 48  64 48 48  92 38,1 38,1 

11 28,5 28,5  38 48 48  65 60 60  93 48 48 

12 38,1 38,1  39 38,1 38,1  66 38,1 38,1  94 75 75 

13 42 42  40 38,1 38,1  67 48 48  95 34,29 38,1 

14 48 48  41 38,1 38,1  68 60 60  96 34,29 38,1 

15 75 75  42 42 42  69 38,1 50,8  97 34,29 38,1 

16 28,5 28,5  43 42 42  70 38,1 63,5  98 43,2 48 

17 38,1 38,1  44 42 42  71 38,1 76,2  99 37,8 42 

18 42 42  45 48 48  72 38,1 127  100 43,2 64 

19 48 48  46 48 48  73 60 80  101 43,2 64 

20 75 75  47 48 48  74 60 100  102 37,8 42 

21 38,1 38,1  48 38,1 38,1  75 60 120  103 81 120 

22 38,1 38,1  49 48 48  76 60 200  C1 34,29 38,1 

23 38,1 38,1  50 60 60  77 38,1 50,8  C2 35 40 

24 42 42  51 38,1 38,1  78 38,1 63,5  C3 35 40 

25 42 42  52 48 48  79 38,1 76,2  C4 35 40 

26 42 42  53 60 60  80 38,1 127     

27 48 48  54 38,1 38,1  81 60 80     
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Apêndice B 
Neste apêndice apresentam-se tabelas complementares, com propriedades 

geométricas dos modelos numéricos estudados para o modo de falha de ruptura 

da seção líquida (RSL). 

Tabela B-1 – Propriedades geométricas, resistência numéricas e teóricas, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ruptura da seção líquida no tubo externo para 

ligação luva com parafusos alinhados 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

Numérica 
kN 

 
F. 

proposta 
kN 

Numérica/ 
F. Proposta 

6 5 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 35,0 40,0 294,09  279,38 1,05 

17 5 73,0 5,5 60,3 7,7 14,0 37,8 42,0 374,96  375,35 1,00 

18 5 73,0 5,0 60,3 7,7 14,0 37,8 42,0 343,53  344,19 1,00 

19 5 73,0 4,5 60,3 7,7 14,0 37,8 42,0 313,42  312,43 1,00 

20 5 73,0 4,0 60,3 7,7 14,0 37,8 42,0 277,93  280,09 0,99 

43 5 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 37,8 42,0 276,53  280,09 0,99 

48 5 73,0 4,5 60,3 6,0 14,0 37,8 42,0 313,15  312,43 1,00 

49 5 73,0 4,0 60,3 6,0 14,0 37,8 42,0 279,00  280,09 1,00 

50 5 73,0 4,5 60,3 8,0 14,0 37,8 42,0 313,21  312,43 1,00 

51 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 37,8 42,0 280,03  280,09 1,00 

53 5 88,9 4,0 73,0 8,0 14,0 35,0 40,0 351,07  326,16 1,08 

55 5 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 35,0 40,0 351,73  326,16 1,08 

57 5 88,9 4,0 73,0 6,0 14,0 35,0 40,0 351,10  326,16 1,08 

58 5 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 37,8 42,0 349,23  333,2 1,05 

61 5 88,9 4,0 73,0 5,5 14,0 37,8 42,0 348,71  333,2 1,05 

62 5 88,9 5,0 73,0 7,0 14,0 38,0 42,0 430,36  411,14 1,05 

64 5 73,0 4,0 60,3 7,0 16,0 43,2 48,0 276,09  283,88 0,97 

65 5 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 43,2 48,0 275,44  283,88 0,97 

66 5 73,0 5,0 60,3 8,0 16,0 43,2 48,0 340,51  348,71 0,98 

70 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 48,0 346,89  342,8 1,01 

73 5 88,9 5,0 73,0 7,0 16,0 43,0 48,0 428,99  422,55 1,02 

75 6 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 34,3 38,1 284,29  275,67 1,03 

76 6 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 34,3 38,1 351,02  338,84 1,04 

77 6 73,0 6,0 60,3 8,0 12,7 34,3 38,1 415,43  399,71 1,04 

79 6 73,0 4,0 60,3 8,0 14,0 37,8 42,0 279,64  280,09 1,00 

80 6 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 37,8 42,0 344,70  344,19 1,00 

81 6 73,0 6,0 60,3 8,0 14,0 37,8 42,0 415,21  405,92 1,02 

83 6 73,0 4,0 60,3 8,0 16,0 43,2 48,0 275,98  283,88 0,97 

84 6 73,0 5,0 60,3 7,0 16,0 43,2 48,0 339,78  348,71 0,97 

85 6 73,0 6,0 60,3 8,0 16,0 43,2 48,0 403,06  411,1 0,98 

94 6 88,9 4,0 73,0 5,5 14,0 38,0 42,0 367,68  333,35 1,10 

95 6 88,9 4,0 73,0 6,0 14,0 37,8 42,0 355,77  333,2 1,07 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 

text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  
TE – Tubo externo 
lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 

lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 
Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 
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Tabela B-1 – Propriedades geométricas, resistência numéricas e teóricas, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ruptura da seção líquida no tubo externo 

para ligação luva com parafusos alinhados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

Numérica 
kN 

 
F. 

proposta 
kN 

Numérica/ 
F. Proposta 

96 6 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 37,8 42,0 363,72  333,2 1,09 

97 6 88,9 4,0 73,0 8,0 14,0 37,8 42,0 365,49  333,2 1,10 

98 6 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 42,0 366,02  333,2 1,10 

100 6 88,9 5,0 73,0 7,0 14,0 37,8 42,0 454,27  410,95 1,11 

104 6 88,9 4,0 73,0 5,0 16,0 43,2 48,0 355,48  342,8 1,04 

105 6 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 35,0 40,0 363,50  320,62 1,13 

106 6 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 48,0 357,50  342,8 1,04 

107 6 88,9 4,0 73,0 8,0 16,0 43,2 48,0 357,22  342,8 1,04 

110 6 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 35,0 40,0 444,62  395,35 1,12 

111 6 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 43,2 48,0 443,13  422,69 1,05 

112 4 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 35,0 40,0 301,33  279,38 1,08 

113 4 73,0 4,0 60,3 6,0 12,7 35,0 40,0 300,39  279,38 1,08 

114 4 73,0 4,0 60,3 7,0 12,7 35,0 40,0 300,34  279,38 1,08 

115 4 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 35,0 40,0 300,31  279,38 1,07 

124 4 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 35,0 40,0 298,05  275,53 1,08 

125 4 73,0 4,0 60,3 7,0 14,0 35,0 40,0 298,92  275,53 1,08 

126 4 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 35,0 40,0 297,77  275,53 1,08 

205 4 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 90,0 412,63  432,92 0,95 

207 4 108,0 5,0 88,9 8,0 30,0 81,0 90,0 508,88  534,7 0,95 

224 3 108,0 4,0 88,9 9,0 30,0 81,0 90,0 412,93  405,77 1,02 

225 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 90,0 408,18  405,77 1,01 

227 3 108,0 5,0 88,9 7,0 30,0 81,0 90,0 507,93  501,18 1,01 

241 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 37,8 28,0 281,17  252,39 1,11 

242 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 37,8 56,0 281,34  296,48 0,95 

243 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 56,0 84,0 280,60  317,68 0,88 

244 5 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 56,0 112,0 280,73  326,84 0,86 

245 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 32,0 347,46  305,99 1,14 

246 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 64,0 346,75  364,58 0,95 

247 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 96,0 346,70  389,21 0,89 

248 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 128,0 345,61  402,76 0,86 

249 5 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43,2 160,0 345,63  411,35 0,84 

250 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 60,0 404,05  374,18 1,08 

251 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 120,0 406,16  425,56 0,95 

252 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 180,0 405,88  448,98 0,90 

253 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 240,0 401,70  462,38 0,87 

254 3 108,0 4,0 88,9 7,0 30,0 81,0 300,0 402,41  471,06 0,85 

L12 2 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 45,0 65,0 383,5  288,02 1,33 

L13 3 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 45,0 65,0 516,1  392,5 1,31 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  
TE – Tubo externo 

lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 
Numérica – Carga numérica que provocou RSL 

F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 
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Tabela B-2 – Propriedades geométricas, resistências numéricas e teóricas, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ruptura da seção líquida no tubo externo para 

ligação luva com parafusos cruzados 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

Numérica 

kN 
 

F. 

Proposta 
kN 

Numérica/ 

F. Proposta 

5 3 88,9 5 73 7 25 75 75 408,54  409,77 1,00 

9 4 88,9 5 73 7 16 48 48 433,42  425,98 1,02 

10 4 88,9 5 73 7 25 75 75 409,04  434,99 0,94 

13 5 88,9 5 73 7 14 42 42 445,44  414,78 1,07 

14 5 88,9 5 73 7 16 48 48 435,85  425,98 1,02 

15 5 88,9 5 73 7 25 75 75 409,6  434,99 0,94 

18 6 88,9 5 73 7 14 42 42 446,59  414,78 1,08 

19 6 88,9 5 73 7 16 48 48 436,52  425,98 1,02 

20 6 88,9 5 73 7 25 75 75 411,31  434,99 0,95 

27 4 88,9 4 73 8 16 48 48 348,5  345,47 1,01 

28 4 88,9 5 73 8 16 48 48 432,95  425,98 1,02 

29 4 88,9 6 73 8 16 48 48 516,92  504,15 1,03 

30 5 88,9 4 73 8 12,7 38,1 38,1 363,47  327,49 1,11 

33 5 88,9 4 73 8 14 42 42 359,93  336,31 1,07 

34 5 88,9 5 73 8 14 42 42 447,72  414,78 1,08 

36 5 88,9 4 73 8 16 48 48 348,86  345,47 1,01 

37 5 88,9 5 73 8 16 48 48 435,41  425,98 1,02 

38 5 88,9 6 73 8 16 48 48 519,37  504,15 1,03 

39 6 88,9 4 73 8 12,7 38,1 38,1 363,52  327,49 1,11 

40 6 88,9 5 73 8 12,7 38,1 38,1 451,09  403,97 1,12 

42 6 88,9 4 73 8 14 42 42 357,6  336,31 1,06 

43 6 88,9 5 73 8 14 42 42 445,02  414,78 1,07 

45 6 88,9 4 73 8 16 48 48 350,22  345,47 1,01 

46 6 88,9 5 73 8 16 48 48 434,49  425,98 1,02 

47 6 88,9 6 73 8 16 48 48 518,85  504,15 1,03 

53 4 108 4 88,9 8 20 60 60 418,01  426,58 0,98 

55 5 108 4 88,9 8 16 48 48 432,56  406,77 1,06 

56 5 108 4 88,9 8 20 60 60 418,42  426,58 0,98 

58 6 108 4 88,9 8 16 48 48 433,52  406,77 1,07 

59 6 108 4 88,9 8 20 60 60 419,66  426,58 0,98 

62 3 73 4 60,3 9 20 60 60 271,99  268,75 1,01 

63 4 73 4 60,3 9 12,7 38,1 38,1 292,16  277,91 1,05 

64 4 73 4 60,3 9 16 48 48 275,19  285,60 0,96 

65 4 73 4 60,3 9 20 60 60 271,42  285,84 0,95 

66 5 73 4 60,3 9 12,7 38,1 38,1 293,11  277,91 1,05 

67 5 73 4 60,3 9 16 48 48 276,95  285,6 0,97 

68 5 73 4 60,3 9 20 60 60 271,87  285,84 0,95 

69 4 73 4 60,3 9 12,7 38,1 50,8 296,05  295,42 1,00 

70 4 73 4 60,3 9 12,7 38,1 63,5 298,10  307,09 0,97 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 

Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  
TE – Tubo externo 

lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 
Numérica – Carga numérica que provocou RSL 

F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 
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Tabela B-2 – Propriedades geométricas, resistências numéricas e teóricas, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ruptura da seção líquida no tubo externo 

para ligação luva com parafusos cruzados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

Numérica 
kN 

 
F. 

Proposta 
kN 

Numérica/ 
F. Proposta 

71 4 73 4 60,3 9 12,7 38,1 76,2 299,24  315,42 0,95 

72 4 73 4 60,3 9 12,7 38,1 127 300,50  315,42 0,90 

73 4 73 4 60,3 9 20 60 80 275,27  333,61 0,93 

74 4 73 4 60,3 9 20 60 100 275,93  296,1 0,91 

75 4 73 4 60,3 9 20 60 120 276,92  302,93 0,90 

76 4 73 4 60,3 9 20 60 200 276,37  307,82 0,87 

77 5 73 4 60,3 9 12,7 38,1 50,8 296,23  318,47 1,00 

78 5 73 4 60,3 9 12,7 38,1 63,5 300,27  295,42 0,98 

79 5 73 4 60,3 9 12,7 38,1 76,2 299,86  307,09 0,95 

80 5 73 4 60,3 9 12,7 38,1 127 301,85  315,42 0,90 

81 5 73 4 60,3 9 20 60 80 276,85  333,61 0,93 

82 5 73 4 60,3 9 20 60 100 278,45  296,1 0,92 

83 5 73 4 60,3 9 20 60 120 275,87  302,93 0,90 

84 5 73 4 60,3 9 20 60 200 277,00  307,82 0,87 

92 5 88,9 5 73 5 16 48 48 435,85  318,47 1,02 

93 5 88,9 5 73 5 25 75 75 409,03  425,98 0,94 

96 6 73 4 60,3 8 12,7 34,29 38,1 291,71  434,99 1,06 

98 4 73 4 60,3 9 14 37,8 42 287,84  275,67 1,03 

100 5 88,9 4 73 9 16 43,2 64 359,23  280,09 0,99 

102 3 108 4 88,9 7 30 81 120 404,58  364,58 0,95 

Mod – Modelo numérico 

N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 

Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  

TE – Tubo externo 
lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 

Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 
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 Apêndice C 
Neste apêndice são apresentadas tabelas complementares com propriedades 

geométricas dos modelos numéricos estudados para o modo de falha de ovalização 

do furo (OF). 

Tabela C-1 – Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ovalização do furo no tubo externo para ligação 

luva com parafusos alinhados 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
lf1 (f-b) 
(mm) 

lf2 (f-f) 
(mm) 

Numérica 
kN 

 
F. Proposta 

kN 
Numérica/ 

F. Proposta 

*7 2 73,0 6,5 60,3 9,0 12,7 35 40 181,78  240,22 0,76 

8 2 73,0 5,5 60,3 9,0 12,7 35 40 203,52  203,26 1,00 

9 2 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 35 40 173,28  184,79 0,94 

10 2 73,0 7,0 60,3 9,0 12,7 35 40 236,15  258,70 0,91 

11 2 73,0 8,0 60,3 9,0 12,7 35 40 218,15  295,66 0,74 

12 2 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 35 40 179,43  184,79 0,97 

14 2 73,0 5,0 60,3 9,0 10,0 35 40 135,23  145,50 0,93 

23 5 88,9 4,0 73,0 5,2 12,7 35 40 348,21  295,66 1,18 

86 6 88,9 4,0 73,0 5,5 12,7 35 40 373,04  344,93 1,08 

87 6 88,9 4,0 73,0 6,0 12,7 35 40 373,38  344,93 1,08 

88 6 88,9 4,0 73,0 7,0 12,7 35 40 373,31  344,93 1,08 

89 6 88,9 4,0 73,0 8,0 12,7 35 40 373,46  344,93 1,08 

90 6 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 35 40 353,96  344,93 1,03 

91 6 88,9 4,5 73,0 5,5 12,7 35 40 385,95  388,05 0,99 

92 6 88,9 5,0 73,0 7,0 12,7 35 40 428,41  431,17 0,99 

128 4 73,0 5,0 60,3 8,0 14,0 35 40 357,17  339,50 1,05 

129 4 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 35 40 353,49  339,50 1,04 

130 4 88,9 4,0 73,0 4,0 12,7 35 40 273,57  246,38 1,11 

*137 4 88,9 4,0 73,0 7,0 14,0 35 40 196,04  271,60 0,72 

138 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 38 42 253,08  271,60 0,93 

*139 4 88,9 5,0 73,0 5,0 14,0 35 40 298,67  339,50 0,88 

140 4 88,9 5,0 73,0 6,0 14,0 38 42 316,92  339,50 0,93 

141 4 88,9 5,0 73,0 8,0 14,0 38 42 306,71  339,50 0,90 

143 4 88,9 4,0 73,0 7,0 16,0 43 48 317,57  310,40 1,02 

144 4 88,9 4,0 73,0 9,0 16,0 43 48 311,56  310,40 1,00 

146 4 88,9 5,0 73,0 6,0 16,0 43 48 399,64  388,00 1,03 

147 4 88,9 5,0 73,0 8,0 16,0 43 48 405,92  388,00 1,05 

155 3 73,0 4,0 60,3 5,5 12,7 35 40 214,27  197,10 1,09 

156 3 73,0 4,0 60,3 6,0 12,7 35 40 216,49  197,10 1,10 

157 3 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 35 40 216,42  197,10 1,10 

158 3 73,0 4,0 60,3 8,0 12,7 35 40 217,49  197,10 1,10 

159 3 73,0 4,0 60,3 9,0 12,7 35 40 217,07  197,10 1,10 

Mod – Modelo numérico 

N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 

Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  

TE – Tubo externo 
lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 

Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 

*Modelos retirados da análise         
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Tabela C-1 – Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ovalização do furo no tubo externo para 

ligação luva com parafusos alinhados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

Numérica 

kN 
 

F. Proposta 

kN 

Numérica/ 

F. Proposta 

160 3 73,0 4,5 60,3 5,5 12,7 35 40 239,67  221,74 1,08 

161 3 73,0 5,0 60,3 6,0 12,7 35 40 245,66  246,38 1,00 

166 3 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 35 40 223,57  217,28 1,03 

167 3 73,0 4,0 60,3 5,5 14,0 38 42 207,85  217,28 0,96 

168 3 73,0 4,0 60,3 7,0 14,0 35 40 223,11  217,28 1,03 

169 3 73,0 4,0 60,3 9,0 14,0 35 40 221,63  217,28 1,02 

*170 3 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 35 40 224,26  271,60 0,83 

171 3 73,0 5,0 60,3 6,0 14,0 38 42 261,02  271,60 0,96 

*172 3 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 35 40 222,9  271,60 0,82 

173 3 73,0 5,0 60,3 7,0 14,0 38 42 277,47  271,60 1,02 

*174 3 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 35 40 222,3  271,60 0,82 

175 3 73,0 5,0 60,3 9,0 14,0 38 42 259,75  271,60 0,96 

*176 3 73,0 5,0 60,3 5,0 14,0 38 42 259,42  271,60 0,96 

177 3 73,0 5,0 60,3 5,0 14,0 35 40 205,81  271,60 0,76 

178 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 35 40 323,74  310,40 1,04 

179 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 38 42 285,28  310,40 0,92 

180 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 43 48 301,91  310,40 0,97 

181 3 73,0 5,0 60,3 9,0 16,0 45 50 308,65  310,40 0,99 

182 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 35 40 232,02  248,32 0,93 

183 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 43 48 237,65  248,32 0,96 

184 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 45 50 244,5  248,32 0,98 

185 3 73,0 4,0 60,3 9,0 16,0 38 42 224,65  248,32 0,90 

194 4 108,0 4,0 88,9 9,0 14,0 38 42 271,81  271,60 1,00 

195 4 108,0 4,0 88,9 7,0 14,0 38 42 278,34  271,60 1,02 

196 4 108,0 4,0 88,9 6,0 14,0 38 42 274,71  271,60 1,01 

197 4 108,0 5,0 88,9 5,0 14,0 38 42 339,42  339,50 1,00 

200 4 108,0 4,0 88,9 7,0 20,0 54 60 374,21  388,00 0,96 

201 4 108,0 4,0 88,9 9,0 20,0 54 60 374,04  388,00 0,96 

203 4 108,0 5,0 88,9 8,0 20,0 54 60 473,08  485,00 0,98 

208 4 108,0 4,0 88,9 4,0 12,7 34 38 266,42  246,38 1,08 

212 3 108,0 4,0 88,9 9,0 14,0 38 42 224,82  217,28 1,03 

213 3 108,0 4,0 88,9 7,0 14,0 38 42 206,73  217,28 0,95 

214 3 108,0 5,0 88,9 6,0 14,0 38 42 252,28  271,60 0,93 

215 3 108,0 5,0 88,9 5,0 14,0 38 42 252,93  271,60 0,93 

216 3 108,0 5,0 88,9 8,0 14,0 38 42 253,01  271,60 0,93 

217 3 108,0 4,0 88,9 9,0 20,0 54 60 278,73  310,40 0,90 

218 3 108,0 4,0 88,9 7,0 20,0 54 60 281,77  310,40 0,91 

*220 3 108,0 5,0 88,9 8,0 20,0 54 60 337,56  388,00 0,87 

Mod – Modelo numérico 

N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 
text – Espessura do tubo externo 

Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  

TE – Tubo externo 
lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 
lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 

Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 

*Modelos retirados da análise         

             



 
 

207 
 
 

Tabela C-1 – Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica, conforme 
formulação proposta, para os modelos com ovalização do furo no tubo externo para 

ligação luva com parafusos alinhados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 

lf1 (f-b) 

(mm) 

lf2 (f-f) 

(mm) 

Numérica 

kN 
 

F. Proposta 

kN 

Numérica/ 

F. Proposta 

*228 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 34,3 25,4 217,72  246,38 0,88 

230 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 34,3 63,5 238,67  246,38 0,97 

*231 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 34,3 76,2 209,74  246,38 0,85 

*233 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 28,0 232,73  271,60 0,86 

234 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 56,0 278,52  271,60 1,03 

235 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 70,0 256,13  271,60 0,94 

236 4 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 84,0 244,44  271,60 0,90 

237 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 34,3 25,4 265,4  295,66 0,90 

239 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 34,3 76,2 282,62  295,66 0,96 

240 5 88,9 4,0 73,0 9,0 14,0 37,8 56,0 349,69  325,92 1,07 

L12 2 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 45,0 65,0 383,5  415,77 0,92 

L13 3 108,7 4,5 88,9 7,7 31,8 45,0 65,0 516,05  554,36 0,93 

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 

text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 
tint – Espessura do tubo interno 

db – Diâmetro do parafuso  
TE – Tubo externo 
lf1 (f-b) – Distância de furo a borda do tubo 

lf2 (f-f) – Distância de furo a furo 
Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
F. Proposta – Carga teórica pela proposta de formulação 

*Modelos retirados da análise 
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 Apêndice D 
Neste apêndice são apresentadas tabelas complementares com propriedades 

geométricas e resultados dos modelos numéricos estudados para o modo de falha 

de flexão do parafuso (FP). 

Tabela D-1 – Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica, conforme 
formulação proposta, para os modelos com flexão do parafuso para ligação luva com 

parafusos alinhados 

Mod N 
Dext 

(mm) 
text 

(mm) 
Dint 

(mm) 
tint 

(mm) 
db 

(mm) 
𝝀𝒓𝒆𝒍 Dext/db 

Numérica 
kN 

F. Proposta 
kN 

Numérica/ 
F. Proposta 

 

21 5 88,9 4,8 73,0 5,2 12,7 1,32 7,00 353,63 361,5 0,98  

22 5 88,9 4,5 73,0 5,2 12,7 1,41 7,00 355,53 354,97 1,00  

24 5 88,9 6,0 73,0 5,5 12,7 1,12 7,00 374,36 382,63 0,98  

25 5 88,9 5,5 73,0 5,5 12,7 1,22 7,00 376,92 370,6 1,02  

26 5 88,9 5,0 73,0 5,5 12,7 1,34 7,00 361,32 359,3 1,01  

27 5 88,9 4,5 73,0 5,5 12,7 1,49 7,00 358,11 348,67 1,03  

28 5 88,9 4,0 73,0 5,5 12,7 1,67* 7,00 346,75 338,65 1,02  

29 5 88,9 5,0 73,0 8,0 12,7 1,95* 7,00 359,98 311,77 1,15  

30 5 88,9 4,0 73,0 8,0 12,7 2,44* 7,00 322,02 296,11 1,09  

31 5 88,9 5,0 73,0 9,0 12,7 2,19* 7,00 307,22 296,11 1,04  

32 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 2,74* 7,00 291,20 281,94 1,03  

33 5 88,9 7,0 73,0 6,0 12,7 1,04 7,00 391,23 395,47 0,99  

34 5 88,9 6,0 73,0 6,0 12,7 1,22 7,00 381,12 370,6 1,03  

35 5 88,9 5,5 73,0 6,0 12,7 1,33 7,00 385,07 359,3 1,07  

36 5 88,9 5,0 73,0 6,0 12,7 1,46 7,00 355,61 348,67 1,02  

37 5 88,9 4,5 73,0 6,0 12,7 1,62* 7,00 361,94 338,65 1,07  

38 5 88,9 4,0 73,0 6,0 12,7 1,83* 7,00 344,62 329,19 1,05  

52 5 88,9 5,0 73,0 8,0 14,0 1,95* 6,35 414,05 382,62 1,08  

54 5 88,9 5,0 73,0 9,0 14,0 2,19* 6,35 402,34 363,39 1,11  

93 6 88,9 7,0 73,0 7,0 12,7 1,22 7,00 422,88 444,72 0,95  

116 4 73,0 4,0 60,3 9,0 12,7 2,72* 5,75 296,06 256,66 1,15  

117 4 73,0 4,5 60,3 5,5 12,7 1,48 5,75 321,75 331,6 0,97  

118 4 73,0 5,0 60,3 6,0 12,7 1,45 5,75 326,43 331,6 0,98  

119 4 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 1,69* 5,75 323,59 309,04 1,05  

120 4 73,0 5,0 60,3 8,0 12,7 1,94* 5,75 331,53 289,36 1,15  

121 4 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 2,18* 5,75 318,87 272,03 1,17  

131 4 88,9 4,0 73,0 7,0 12,7 2,13* 7,00 272,86 290,99 0,94  

132 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 2,74* 7,00 263,78 263,14 1,00  

133 4 88,9 5,0 73,0 5,0 12,7 1,22 7,00 310,76 345,89 0,90  

134 4 88,9 5,0 73,0 6,0 12,7 1,46 7,00 296,17 325,43 0,91  

135 4 88,9 5,0 73,0 8,0 12,7 1,95* 7,00 281,47 290,99 0,97  

148 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 1,22 9,36 131,43 186,89 0,70  

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 

text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno  

db – Diâmetro do parafuso  
𝜆𝑟𝑒𝑙  – Esbeltez relativa 

Numérica – Carga numérica que provocou RSL 

Teórica – Carga teórica pela proposta de formulação 

*Modelos retirados da análise         
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Tabela D-1 – Propriedades geométricas, resistência numérica e teórica, conforme 
formulação proposta, para os modelos com flexão do parafuso para ligação luva com 

parafusos alinhados (continuação) 

Mod N 
Dext 

(mm) 

text 

(mm) 

Dint 

(mm) 

tint 

(mm) 

db 

(mm) 
𝝀𝒓𝒆𝒍 Dext/db 

Numérica 

kN 

F. Proposta 

kN 

Numérica/ 

F. Proposta 
 

149 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 1,22 9,36 131,43 186,89 0,70  

150 4 88,9 4,0 73,0 4,0 9,5 1,22 9,36 140,10 186,89 0,75  

151 4 88,9 4,0 73,0 7,0 9,5 1,22 9,36 139,96 186,89 0,75  

152 4 88,9 4,0 73,0 9,0 9,5 2,13* 9,36 129,60 157,23 0,82  

153 4 88,9 4,0 73,0 9,0 9,5 2,74* 9,36 127,77 142,18 0,90  

154 4 88,9 5,0 73,0 6,0 9,5 2,74* 9,36 128,13 142,18 0,90  

162 3 73,0 5,0 60,3 7,0 12,7 1,46 9,36 149,22 175,84 0,85  

163 3 73,0 5,0 60,3 8,0 12,7 1,69* 5,75 250,14 231,78 1,08  

164 3 73,0 5,0 60,3 9,0 12,7 1,94* 5,75 247,84 217,02 1,14  

165 3 73,0 5,5 60,3 5,5 12,7 2,18* 5,75 236,68 204,02 1,16  

189 3 73,0 4,0 60,3 4,0 9,5 1,21 5,75 261,63 268,28 0,98  

190 3 73,0 4,0 60,3 9,0 9,5 1,21 7,68 125,70 144,96 0,87  

191 3 73,0 4,0 60,3 9,0 9,5 2,72* 7,68 106,84 104,01 1,03  

192 3 73,0 5,0 60,3 6,0 9,5 2,72* 7,68 125,55 104,01 1,21  

193 3 73,0 5,0 60,3 6,0 9,5 1,45 7,68 125,10 134,38 0,93  

198 4 108,0 5,0 88,9 8,0 14,0 1,45 7,68 127,85 134,38 0,95  

209 4 108,0 4,0 88,9 9,0 12,7 1,94* 7,71 340,70 371,92 0,92  

210 4 108,0 5,0 88,9 6,0 12,7 2,73* 8,50 252,43 277,91 0,91  

211 4 108,0 5,0 88,9 7,0 12,7 1,46 8,50 261,83 333,21 0,79  

221 3 108,0 4,0 88,9 6,0 12,7 1,70* 8,50 260,60 317,42 0,82  

222 3 108,0 4,0 88,9 7,0 12,7 1,82* 8,50 185,58 238,07 0,78  

223 3 108,0 5,0 88,9 5,0 12,7 2,13* 8,50 182,65 227,29 0,80  

229 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 1,21 8,50 220,07 262,99 0,84  

232 4 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 2,74* 7,00 260,73 263,14 0,99  

238 5 88,9 4,0 73,0 9,0 12,7 2,74* 7,00 265,05 263,14 1,01  

L2 3 73 5,5 60,3 5,5 12,7 2,74* 7,00 303,59 281,94 1,08  

L3 3 73 5,5 60,3 5,5 12,7 1,21 5,75 316,47 323,12 0,98  

L6 4 76,1 3,6 60,3 5,5 12,7 1,21 5,75 311,264 323,12 0,96  

L8 5 88,9 4,8 73 5,2 12,7 1,93* 5,99 312,07 309,12 1,01  

L9 5 88,9 5,5 73 5,5 12,7 1,32 7,00 395,44 375,34 1,05  

Mod – Modelo numérico 
N – Número de parafusos 
Dext – Diâmetro do tubo externo 

text – Espessura do tubo externo 
Dint – Diâmetro do tubo interno 

tint – Espessura do tubo interno  

db – Diâmetro do parafuso  
𝜆𝑟𝑒𝑙  – Esbeltez relativa 

Numérica – Carga numérica que provocou RSL 
Teórica – Carga teórica pela proposta de formulação 

*Modelos retirados da análise 
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 Apêndice E 
 

A título ilustrativo neste apêndice é apresentado um exemplo de aplicação da 

ligação luva com parafusos alinhados em um sistema treliçado. 

 

Uma treliça com 14,73 m de comprimento foi simulada no programa computacional 

SAP 2000. 

 

Como o objetivo deste exemplo é apenas para ilustrar a possibilidade de aplicação 

da ligação luva em uma treliça, o carregamento aplicado na treliça é hipotético. 

 

Na Figura E-1 apresenta-se a representação da metade do vão da treliça simulada. 

Por causa da simetria existente entre a geometria e o carregamento apresenta-se 

apenas metade das configurações. Na Figura E-1 tem-se a representação da 

geometria, do carregamento aplicado, os perfis tubulares utilizados para os banzos,  

diagonais e montantes, a região de aplicação da ligação luva e o diagrama de 

esforços axiais na treliça. 
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(a) configuração geométrica (b) Dimensões dos perfis tubulares 
utilizados 

Figura E.1 – Representação esquemática da treliça simulada (continuação) 
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Na Figura E-2 apresenta-se as duas ligações luva que foram avaliadas com 3 e 4 

parafusos. 

  

(a) n = 3 parafusos (b) n = 4 parafusos 
 

Figura E.2 – Ligação luva verificada 
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As características dos tubos e parafusos da ligação luva são: 

 
Tubo externo: VMB 350 – ø 88,9 x 5,6 mm 
Tubo interno: VMB 350 – ø 73 x 8,0 mm 
Parafusos: ASTM 325 ø 5/8” – Comprimento: 114,3mm 
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = 1,74 > 1,6       𝑜𝑘! 
 

𝐹Sd ≤ 𝐹Rd 
 
Da análise da treliça: 𝑭𝐒𝐝 = 𝟐𝟏𝟓 𝐤𝐍 
 
 

𝐹Rd =  𝑚í𝑛(𝑁t,Rd1; 𝑁t,Rd2; 𝐹v,Rd; 𝐹c,Rd; 𝐹b,Rd) 
 
 

Tabela E-1 – Resistências conforme procedimento de cálculo proposto 

Nº de 
parafusos 

Modo 1 
ESB  

𝑵𝐭,𝐑𝐝𝟏  
(kN) 

Modo 2 
RSL 

𝑵𝐭,𝐑𝐝𝟐 
 (kN) 

Modo 3 
CP 

𝑭𝐯,𝐑𝐝 
 (kN) 

Modo 4 
OF 

𝑭𝐜,𝐑𝐝 
 (kN) 

Modo 5 
FP 

𝑭𝐛,𝐑𝐝 
 (kN) 

𝑭𝐑𝐝 
(kN) 

𝑭𝐒𝐝 ≤ 𝑭𝐑𝐝 
 

3 Parafusos 466 316 290 192 327 192 𝑁ã𝑜 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

4 Parafusos 466 352 387 256 436 256 𝑂𝑘! 

 
 
 
 
Apenas a ligação luva com 4 parafusos se verifica para a treliça avaliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

Anexo A 
 
Nas Figura A.1(a) a (y) deste anexo está apresentada a configuração final após a 

realização dos ensaios realizados por Silva (2012) e Amparo (2014), nos quais 

foram identificados os modos de falha de CP, RSL, OF e FP. 

 

   
(a) A2-L1 (1) 

 
 

   
(b) A3-L2 (1) 

 

   
(c) A4-L4 (1) 

 
Figura A.1 – Protótipos ensaiados 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(d) A5-L7 (1) 

 
 

  
(e) B3-L3 (1) 

 
 

   
(f) B4-L5 (1) 

 
Figura A.1 – Protótipos ensaiados (continuação) 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(g) B4-L5 (2) 

 

   
(h) C4-L6 (2) 

 
 

   
(i) D4-L8 (6) 

 
Figura A.1 – Protótipos ensaiados (continuação) 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(j) E5-L10 (3) 

 

   
(k) E6-L11 (3) 

 

  
(l) F5-L9 (5) 

 
 

  

(m) G3-C1 (1) (n) G3-C1 (2) 
 

Figura A.1 – Protótipos ensaiados (continuação) 
Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(o) G3-C1 (3) (p) G3-C1 (4) 
 
 

   

(q) G4-C2 (1) (r) G4-C2 (2) (s) G4-C2 (3) 
 
 

   
(t) H5-C3 (1) 

 
Figura A.1 – Protótipos ensaiados (continuação) 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 
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(u) H5-C3 (2) 

 
 

  
(v) I6-C4 (1) (x) I6-C4 (2) 

 
 

  
(y) I6-C4 (3) 

 
Figura A.1 – Protótipos ensaiados (continuação) 

Fonte: Silva (2012) e Amparo (2014) 

 


