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RESUMO 

O principal objetivo da investigação apresentada é a caracterização do comportamento não 

linear de ligações metálicas entre vigas de perfil I e colunas tubulares com perfis U de secção 

soldada invertidos. Neste artigo é apresentada uma comparação entre os resultados do 

modelo experimental e da modelação numérica por elementos finitos, permitindo a validação 

do modelo e a caracterização do comportamento das principais componentes do perfil em U 

da ligação, nomeadamente, as associadas ao painel da alma em flexão e aos painéis dos 

banzos em corte, compressão e tração. Os resultados deste estudo são apresentados em 

termos de resistência, rigidez e capacidade de rotação da ligação. No programa de ensaios 

experimentais as características do comportamento não-linear das componentes do perfil são 

avaliadas por meio de ensaios de flexão, monotónicos e cíclicos. Os modelos numéricos 

foram desenvolvidos no programa de elementos finitos LUSAS, sendo calibrados com os 

resultados dos ensaios experimentais.  

 

ABSTRACT 

The main purpose of this investigation is the characterisation of the nonlinear behaviour of 

steel joints between I profile beams to hollow section columns with welded reverse channel. In 

this paper a comparison is made between experimental tests and numerical finite element 

model results, enabling the model validation and determinate the behaviour characteristics of 

the main components of the reverse channel joining detail, i.e. web face in bending, flanges 

panels in shear, compression and tension. This study results are presented in terms of 

resistance, stiffness and rotation capacity of the joint. In the experimental program the 

characteristics of the nonlinear behaviour of the principal reverse channel components are 

assessed by means of bending tests, monotonic and cyclic. The numerical models are deve-

loped with the software LUSAS and calibrated with the results from the experimental tests. 

 

 


