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RESUMO 

 

Os perfis de aço formados a frio são amplamente utilizados em vários campos da 

engenharia civil e industrial. Essas seções podem incluir perfurações utilizadas para 

passagens de dutos ou encaixe das ligações. Apesar de seu efeito prático, estes furos 

têm a desvantagem de tornar as seções mais suscetíveis aos modos de instabilidades 

e, na maior parte dos casos, reduzir a sua capacidade resistente em relação ao perfil 

sem perfurações. Os perfis formados a frio com furos de bordas enrijecidas são uma 

nova geração destas estruturas desenvolvida pela indústria de construção civil. A 

inserção dos enrijecedores nas bordas dos furos altera o comportamento e a 

resistência do perfil formado a frio com perfurações, podendo aproximar, e mesmo 

superar, a resistência da seção formada a frio equivalente sem perfurações. Contudo, 

a utilização de perfis formados a frio com bordas enrijecidas não é considerada pelas 

normas existentes relacionados a perfis formados a frio: ABNT NBR 14762 (ABNT, 

2010), AISI S100-16 (AISI, 2016) e AS/NZS 4600 (AS/NZS, 2018). Estudos recentes 

avaliam perfis formados a frio com furos de bordas enrijecidas de seção do tipo U 

enrijecido, no entanto pouco se estudou em relação a seções do tipo rack, objeto deste 

estudo. Neste contexto, o objetivo do trabalho se baseia em construção de um modelo 

numérico baseado no Método dos Elementos Finitos e simulação realizada por meio 

do software ANSYS, com avaliação do índice de esbeltez reduzido associado à 

flambagem local (λl), força axial de flambagem elástica (Nl), e força axial de 

compressão resistente (Nc,Rd), investigando o efeito dos furos com bordas enrijecidas 

em pilares sob carregamento centrado. Serão utilizadas cem simulações para cada 

valor distinto de largura da alma, 80 mm e 100 mm, dentre perfis com e sem furos, 

seções perfuradas com um ou dois enrijecedores foram considerados. Os resultados 

indicam que, dependendo da esbeltez da seção, a inserção dos enrijecedores nas 

bordas do furo leva à recuperação da resistência da seção perfurada, em relação ao 

pilar sem perfurações. 

 
Palavras-chave: Perfis Formados a Frio; Furos com Bordas Enrijecidas; Método dos 

Elementos Finitos. 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The cold-formed steel profiles are widely used in several fields of civil and industrial 

engineer. In those sections might be included perfurations utilised for pipeline 

crossings or to plug the connections. Although your practical purpose, these 

perforations possess the disadvantages of turning up the sections susceptible to the 

instability ways and, in the majority of cases, to reduce its resistant capability with 

regard to the profile without perfurations. The cold-formed steel profiles with edge-

stiffened perforations are a new generation of these structures developed by the 

industry of the civil engineer. The insertion of the stiffeners on the edges of the 

perforations modify the behaviour and the resistance on cold-formed perforated 

section. It could approximate, and even exceed, the resistance of the equivalent cold-

formed section without perfurations. However, the application of the cold-formed 

profiles with stiffened edges are not considered by the existing standards related to the 

cold-formed profiles: ABNT NBR 14762 (ABNT, 2010), AISI S100-16 (AISI, 2016) e 

AS/NZS 4600 (AS/NZS, 2018). Recent studies evaluate channel cold-formed profiles 

with edge-stiffened perforations, though was not really studied with regard to the rack 

sections, subject of this analysis. The present study is based under construction of a 

numerical model based on Finite Element Methods and by the simulation performed 

through ANSYS, in accordance with the assessment of the reduced slenderness ratio 

associated with local buckling (λl), axial resistance of elastic buckling (Nl), and axial 

resistance of strength compression (Nc,Rd), by investigating the effect of the 

perforations in  columns under uniform compression. There will be used one hundred 

simulations for each web dimension, 80 mm and 100mm, among profiles with and 

without perforations, and perforated sections with one or two stiffeners were 

considered. The results indicated that, depending on slenderness ratio, the inclusion 

of the edge-stiffened perforations could take it to the restoration of the opened section 

perforated, considering columns without perforations. 

 

Key-words: Cold-Formed Profiles; Edge-Stiffened Perforations; Finite Elements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os perfis de aço formados a frio são amplamente utilizados na indústria da 

construção para elementos principais, como treliças de telhado, estruturas da 

construção civil, sistemas de armazenagem, terças e até estruturas de piso. Algumas 

características destes perfis como leveza, resistência, alta qualidade e custo-benefício 

durante as fases de fabricação, bem como menor período de construção, são 

apontados como vantagens relevantes na utilização deste material na indústria da 

construção em relação às seções de aço laminado a quente (KANTHASAMY et al., 

2021). 

Usualmente esses componentes recebem furos para acomodação de 

tubulações elétricas e hidráulicas, ar condicionado e afins, assim também para 

encaixe de demais perfis e possível aparafusamento dos mesmos como mostra-se na 

Figura 1.1. Porém, a presença de furos nos perfis pode vir a reduzir a força resistente 

do mesmo e aumentar os deslocamentos inerentes à flambagem.  

Uma nova concepção sobre essas perfurações vem sendo estudada, em que 

ocorre a adição de enrijecedores nas bordas destas perfurações a fim de atenuar seus 

efeitos. A presença deste reforço leva à possibilidade de compensação da resistência 

final do perfil, podendo-se restaurar a resistência equivalente à de seções sem furos. 

Figura 1.1: Exemplos de furos em perfis formados a frio: (a) furos perfurados para acomodação de 
utilitários, (b) furo para ponto de acesso de contraventamento de parede,  

(c) furos geométricos complexos. 

 
Fonte: Adaptado, Moen e Schafer (2008) 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar o valor característico da força axial de 

compressão resistente de colunas de seção Rack de Perfis de aço Formados a Frio, 

de forma numérica. São analisadas e comparadas colunas com furos não enrijecidos 
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e com furos enrijecidos e colunas que não possuem qualquer tipo de furo, submetidos 

à compressão centrada e sujeitos à flambagem local. 

São analisadas: 

Influência do comprimento das perfurações; 

Influência da quantidade e variação de enrijecedores nas bordas do furo e de 

seus comprimentos relativos a 𝑏 ; 

Influência das propriedades mecânicas do aço e da esbeltez dos perfis. 

 

1.2 Justificativa 

A norma ABNT NBR 14762 (ABNT, 2010) apresenta formulação para o cálculo 

das propriedades das seções transversais e estabelece critérios para inspeção e 

aceitação dos perfis com existência de furos apenas para as barras submetidas à 

força axial de tração. As normas americana AISI S100-16 (2016) e Neozelandesa 

AS/NZS 4600 (2018) também retratam os Perfis Formados a Frio, porém não 

abrangem orientações e prescrições para seções com furos e reforço nas perfurações.   

Os poucos estudos já realizados Chen (2020) e Chen (2021), publicados em 

perfis U e U enrijecido, indicam que esses enrijecedores de furo melhoram a 

capacidade de carga dos perfis. Em algumas análises superam a capacidade relativa 

aos perfis equivalentes sem perfurações. 

No entanto, a avaliação do comportamento de perfis formados a frio tipo Rack 

com furos enrijecidos ainda é incipiente. Neste contexto, este estudo visa contribuir 

para o entendimento da influência dos furos com bordas enrijecidas no 

comportamento estrutural e na resistência de perfis do tipo rack sujeitos à flambagem 

local. 

 

1.3 Metodologia 

A princípio foi utilizada a Teoria Generalizada de Vigas, utilizando o código 

GBTul (BEBIANO, SILVESTRE, CAMOTIM, 2008) para a determinação das forças 

críticas da flambagem dos pilares e os respectivos comprimentos críticos. 

Em sequência são construídos modelos numéricos baseados no Método dos 

Elementos Finitos (MEF) fazendo uso do software ANSYS. A partir dessas simulações 

realizadas foram comparadas com resultados experimentais presentes na literatura, 

foi observado que o modelo era confiável para a continuidade do estudo. 
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Foram simulados 256 perfis de acordo com o modelo numérico validado. As 

informações destes perfis são demonstradas na Figura 1.2 e logo após explicitadas. 

Figura 1.2: Especificações dos perfis simulados. 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

A distribuição para simulação ocorreu da seguinte forma: 

 128 para perfis com valor de alma (𝑏 ) = 80mm e 128 simulados para  

𝑏  = 100mm; 

 Tensões de escoamento diferentes: 150 MPa, 180 MPa, 200 MPa e 300 

MPa, para a obtenção de diferentes valores para o índice de esbeltez reduzido 

associado à flambagem local; 

 Perfis sem furo (SF), perfis com furo não enrijecido (CF) e perfis com 

furo enrijecido (1E ou 2E).  

 Adoção de comprimentos de furos ℎ /𝑏  = REL de 0,1 a 0,8; 

Apresentação e discussão dos resultados numéricos obtidos, avaliando o 

índice de esbeltez reduzido associado a flambagem local (l), força axial de 

flambagem elástica (Nl), força axial de compressão resistente (Nc,Rl).  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho é organizado a parir do Capítulo 1, que faz breve introdução ao 

tema e apresenta seus objetivos, justificativa e breve descrição da metodologia. 

O Capítulo 2 expõe a revisão bibliográfica com os estudos e pesquisas 

realizadas sobre Perfis Formados a Frio, identificando produção e utilização, modos 
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de instabilidade, perfis com furos não enrijecidos e perfis com furos enrijecidos. 

Também são relatados resultados experimentais presentes na literatura. 

No Capítulo 3 é apresentada a descrição dos procedimentos numéricos 

validados utilizados no trabalho, via elementos finitos. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados numéricos obtidos após as 

simulações realizadas. 

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões obtidas com este 

estudo e as sugestões para a continuidade da pesquisa.  

Em sequência, estão as referências e anexos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A utilização dos perfis formados a frio foi impulsionada pelas suas vantagens 

econômicas em relação aos outros tipos de perfis estruturais de aço disponíveis no 

mercado. Porém, a expansão do uso material necessitava de padronização em sua 

fabricação e de as normas e documentos técnicos para elaboração dos projetos. As 

primeiras normas foram a NBR 143 (ABNT, 1967) e NBR 6355 (ABNT, 1980), que 

eram utilizadas junto a normas estrangeiras como a CSA (Canadian Standards 

Institute) e AISI (American Iron and Steel Institute), esta última ainda sendo 

referenciada e consultada nos dias atuais. Houve evolução nas normas nacionais, 

culminando nas normas NBR 14762 (ABNT, 2010) e NBR 6355 (ABNT, 2012). 

 

2.1 Perfis Formados a Frio - PFF 

Atualmente as formas mais frequentes de utilização são as chapas finas e 

grossas, os perfis laminados, tubulações, barras ou vergalhões e cabos de aço. 

Algumas dessas utilizações são combinadas, procedendo diversas maneiras de 

emprego na formação de uma estrutura de aço. Outros fatores são apontados por 

Fang et al., (2021a) devido às suas inúmeras vantagens como resistência superior em 

relação ao peso, rigidez e facilidade de construção.  

Os perfis formados a frio são elementos estruturais obtidos a partir de chapas 

metálicas que sofrem dobramento à temperatura ambiente, adequando-se a 

modelação de acordo com o projeto desejado. São utilizados de forma ampla na 

construção civil e estão sujeitos, devido à sua esbeltez, a diferentes tipos de 

instabilidade: flambagem local, flambagem distorcional e flambagem global (SOUZA, 

2013). 

A fabricação desses perfis formados a frio é realizada por dobradeiras ou 

perfiladeiras, assim podem ser oferecidos no mercado por diversas bitolas e 

geometrias padronizadas ou personalizadas para atender a um projeto. 

Kimura (2014) descreve que o processo de formação dos perfis formados a frio 

não pode ser considerado totalmente sem ação de calor, pois a fricção e o movimento 

que é causado no atrito entre o perfil de aço e o maquinário utilizado para dobramento 

gera um aumento de temperatura do material, porém, esta temperatura adicional não 

vem a deformar ou fundir a chapa de aço inicial. 
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Estes perfis demonstram inúmeras características que os diferenciam de outros 

perfis, laminados ou soldados. Esse processo de conformação a frio, modifica 

características mecânicas do aço, citando-se um acréscimo da tensão limite de 

escoamento e de resistência a tração. Outra consequência imposta é a redução da 

ductilidade do material, acometendo o surgimento de tensões residuais. Essas novas 

características são mais percebidas nos locais de dobramento, ou seja, mais 

pronunciados na região dos cantos da nova geometria do perfil (JAVARONI, 1999). 

As seções mais comuns dos perfis formados a frio utilizados na indústria são 

monstradas na Figura 2.1. 

Figura 2.1: Perfis Formados a Frio; a) U; b) U enrijecido; c) Caixa; d) Zeta; e) Cartola; f) Rack;  
g) I h) I Enrijecido. 

 
Fonte: Adaptado, Faria (2016) 

 

De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), as partes integrantes de um perfil 

formado a frio são denominadas: alma, mesa e enrijecedores; podendo ser 

classificadas em elementos, conforme mostra a Figura 2.2. 

Figura 2.2: Elementos da seção transversal do perfil rack ou garrafa. 
 

 
Fonte: Adaptado, Faria (2016) 
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2.2 Perfis Formados a Frio – Instabilidade estrutural 

Os perfis formados a frio possuem seção aberta e de pequena espessura (t), 

com elevada esbeltez. Desta forma podem sofrer problemas de instabilidade 

estrutural. Chodraui (2003) descreve que a instabilidade é um fenômeno presente nos 

elementos que estão suscetíveis a esforços de compressão. 

Os perfis formados a frio estão sujeitos a três tipos de flambagem: local, 

distorcional ou global, isoladamente ou em interação conjunta entre elas (CHODRAUI, 

2003). 

 

2.3 Flambagem Local 

O Modo de Flambagem local não apresenta nenhum deslocamento ou 

modificação dos ângulos nas arestas após ocorrer o carregamento, como 

representado na Figura 2.3. Neste caso, ocorre apenas a flexão das chapas que 

constituem o perfil (MATSUBARA, 2018).  

Figura 2.3: Representação Flambagem Local - GBTul. 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

2.4 Flambagem Distorcional 

Este modo de flambagem está associado à mudança de forma da seção 

transversal. Não ocorre conservação dos ângulos da seção dos perfis formados a frio, 

ocorrendo assim uma abertura e/ou fechamento das mesas do perfil. (MATSUBARA, 

2018). A representação do modo de flambagem distorcional, pode ser observada na 

Figura 2.4.  

A flambagem distorcional predomina em perfis que venham a possuir uma 

seção transversal com relação entre largura de alma de largura e mesa próximo à 

unidade. Seções com enrijecedores de borda ineficazes, podem auxiliar no 

enfrentamento a flambagem local, mas podem vir a potencializar a flambagem 

distorcional (HANCOCK et al., 2001; SILVESTRE, et al., 2007). 
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Figura 2.4: Representação Flambagem Distorcional - GBTul. 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Hancock et al., (2001) ainda citam que o colapso destes perfis ocasionados 

pela flambagem distorcional produz menor resistência pós flambagem ao serem 

comparados aos perfis que sofreram flambagem local de placa. Nestas situações, o 

autor prescreve a análise computacional, para que sejam determinadas as cargas 

críticas de flambagem distorcional.  

 

2.5 Flambagem global 

Já o modo de flambagem global, Figura 2.5, advém da flexão da peça 

relacionado ao seu eixo de menor inércia ou também da associação dos esforços de 

flexão e torção (flexo-torção) (MATSUBARA, 2018). 

Figura 2.5: Representação Flambagem Global – GBTul. 
 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Essa instabilidade é caracterizada pela mudança da posição do centro de 

torção, ocasionando uma translação e rotação da seção transversal (HANCOCK et al, 

2001). 

Essas três ocorrências, ou modos de flambagem, podem suceder de forma 

isolada ou com interação de mais de um dos modos. Desta forma, pode-se verificar 

que em determinados comprimentos de uma coluna analisada, venha a ocorrer 

modos: local-distorcional, local-global, distorcional-global, ou mesmo local- 
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distorcional-global. A interatividades destas instabilidades acarretam uma maior 

complexidade comportamental e redução da resistência última dos elementos 

estruturais (SOUZA, 2013). 

 

2.6 Modos de flambagem induzidos pela existência de perfurações 

Moen e Yu (2012) pesquisaram quais seriam os efeitos dos enrijecedores de 

furo relativos aos três tipos de flambagem: local, distorcional e global nos perfis 

formados a frio. Seus resultados demonstram que na flambagem global os 

enrijecedores não produzem efeitos relevantes, mas aumentam a força relativa a 

flambagem local e distorcional. Porém na análise de resultados foi observada a 

ocorrência de um novo modo de flambagem distorcional, localizado na seção entre os 

furos enrijecidos identificado onde as meias ondas se formam entre os furos.  

Souza (2013, p. 115) em seu trabalho sobre estabilidade de colunas perfuradas 

descreve o modo localizado de placa (MLP) nas regiões entre os furos da alma. Ele 

descreve que esse novo modo é “caracterizado por deslocamentos perpendiculares 

ao plano da alma concentrado na região entre as perfurações”. Porém este novo modo 

não é considerado nas expressões do Método da Resistência Direta, nem previstas 

em normas brasileiras ou estrangeiras. 

 

2.7 Índice de esbeltez 

O índice de esbeltez quantifica esta grandeza, indicando se a estrutura é 

susceptível à flambagem. Em perfis formados a frio, além da esbeltez global, é 

fundamental a consideração da esbeltez associada ao modo local e ao modo 

distorcional. Reis e Camotim (2000) alertam que, por um lado, a elevada esbeltez de 

uma estrutura procura atender aos objetivos estéticos e econômicos, mas, pode 

ocasionar colapso progressivo por perda de estabilidade. A peça ou perfil avaliado 

deve garantir eficiência quanto ao aspecto de funcionalidade, possuindo uma esbeltez 

equilibrada, a ponto de evitar que quando submetida a um esforço de compressão não 

ocorra nenhuma excentricidade ou flambagem.  

A expressão 2.1 é utilizada para a determinação do índice de esbeltez reduzido 

associado à flambagem local.  

λ =
,

                                  2.1 

Onde: 
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A é a área bruta da seção transversal da barra; 

fy é a tensão de escoamento do aço;  

Nl é a força axial de flambagem local elástica; 

λl é o índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local. 

 

2.8 Perfis formados a frio com perfurações  

Garifullim, et al., (2015), Uzzaman, et al., (2018) e Chen, et al., (2019) 

descrevem que, para que ocorra uma facilitação de instalação de serviços como 

tubulações/encanamentos, passagens de fios, possibilitar um melhor encaixe de 

ligações entre mais estruturas, dentre outros, faz-se necessário a perfuração destes 

perfis.  

Moen e Schafer (2008) apontam métodos simplificados para aproximação de 

cargas críticas de flambagem elástica local, distorcional e global nesses perfis 

formados a frio com perfurações.  

Yu (2012) descreve que os perfis com perfuração, e consequente enrijecimento 

de borda destas perfurações, são capazes de melhorar expressivamente a resistência 

das seções se comparados com perfis formados a frio sem perfurações. Este 

enrijecimento pode ser descrito como um reforço de borda contínua em torno do 

perímetro das aberturas circulares da alma. 

Sobre perfis perfurados Guo e Yao (2021) expõem que a presença de furos 

manifesta uma ligeira diminuição na capacidade última dos perfis. Também apontam 

que o comportamento de flambagem de perfis formados a frio sob compressão axial 

relativa à carga última de ruptura dos canais sob compressão variou muito com a 

presença de furos. No trabalho realizado por Guo e Yao (2021) os experimentos 

realizados com corpos de prova de perfis com furos apresentaram flambagem 

distorcional ou interação de flambagem distorcional e local. Os autores retratam que 

a capacidade de carga dos corpos de prova com furos foi menor do que a dos corpos 

de prova sem furos, ocorrendo diminuição gradual com o aumento do tamanho dos 

furos. 

Fang et al., (2021a) aponta que nos perfis perfurados o acréscimo de 

instabilidade pode ocorrer perto dos furos da alma dos perfis formados a frio, 

especialmente sob concentração transversal de cargas.  

 

2.9 Perfurações com bordas enrijecidas 
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A existência das perfurações dificulta a análise e previsão do comportamento 

estrutural da coluna a partir das normas de cálculo existentes, considerando que a 

norma brasileira NBR 14762 (ABNT, 2010), não descreve sobre dimensionamento de 

perfis formados a frio com perfurações submetidas a compressão centrada. Desta 

forma, deve-se recorrer as normas internacionais, porém, o American Iron and Steel 

Institute (AISI-S100-16) e os padrões da Austrália e da Nova Zelândia (AS/NZS 4600, 

2018) não incluem orientações diretas para seções com enrijecedores de borda nas 

perfurações.   

A análise, simulação e aplicabilidade deste trabalho, é sobre as perfurações 

com enrijecimento de bordas, não previstos em normas, em perfis formado a frio, em 

seções tipo rack. Em termos de padrões de projeto, o American Iron and Steel Institute 

(AISI) não aprovisiona regras de projeto suficientes para determinar a resistência à 

flambagem distorcida destes perfis formados a frio com furos porque os métodos 

expostos nas normas são adequados apenas para perfis com perfurações 

relativamente pequenos (GUO e YAO, 2021). 

Os perfis formados a frio com perfurações com bordas enrijecidas, conforme 

mostra-se na Figura 2.6, são uma nova concepção de estruturas de aço, que vem 

sendo desenvolvidos pela indústria de construção civil. Porém, os orifícios resultam 

em seções mais susceptíveis a deformação da alma, de forma específica, quando 

submetidas a cargas concentradas. As seções se tornam mais vulneráveis a uma 

menor resistência à compressão axial devido a esta característica geométrica (CHEN 

et al., 2020). 

Figura 2.6: Representação gráfica - perfil rack com perfuração e enrijecedor de borda. 

 
Fonte:  Adaptado (CHEN et al., 2019) 
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Garifullin et al., (2015) e Chen et al., (2020) apresentam que o enrijecimento de 

borda contínuo em torno do perímetro das aberturas circulares da alma vem a 

modificar as condições de contorno da alma, alterando a distribuição de tensões na 

estrutura. Assim, ocorre uma mudança de comportamento relacionado à flambagem 

elástica do elemento, melhorando sua resistência neste aspecto. 

Os resultados experimentais demonstram que a adição de perfurações na alma 

com bordas enrijecidas, aumentam o momento resistente de flambagem local das 

vigas proporcionalmente ao aumento do diâmetro do furo. (GARIFULLIN et al., 2015) 

Outros resultados demostram que furos reforçados reflete num momento fletor com 

aumento aproximado de até 14%, quando comparado com aquele de canais lisos sem 

orifícios (UZZAMAN et al., 2018). 

Uzzaman et al., (2018) indicam que os furos reforçados podem aumentar a 

capacidade de suporte da folha, quase restaurando a resistência dos canais sem 

furos. Na fabricação e utilização destes novos perfis pode suceder o enfraquecimento 

da alma em pontos de cargas concentradas que podem ser influenciados pelas 

dimensões e posicionamento dos furos (UZZAMAN et al., 2020; CHEN et al., 2021). 

Uzzaman et al., (2020) e Fang et al., (2021b) realizaram duas pesquisas 

distintas, mas avaliando os efeitos dos furos da alma, placas de apoio e enrijecedor 

de furo na resistência última dos perfis. Foram analisados diversos modelos e foi 

constatado que fatores como localização, proporção e dimensão dos furos, assim 

também como a espessura e comprimento do perfil e a distância livre horizontal e 

vertical da alma, e por fim dimensões do enrijecedor de furo são relações paramétricas 

primárias que influenciam o comportamento do perfil, de forma mais específica, da 

alma nas seções analisadas.  

Osgouei et al., (2020) fundamentam que o comportamento dos perfis formados 

a frio pode variar consideravelmente quando são realizadas estas aberturas com 

localização na alma do perfil desprendendo-lhes novas características, sendo elas o 

tipo e localização da flambagem, bem como a tensão crítica de flambagem e a máxima 

resistência.  Para compensar parte da resistência perdida pelas perfurações são 

colocados enrijecedores de furos nas aberturas, visando alterar a resistência e a forma 

de flambagem. Esses reforços modificam ainda mais a resistência e a forma de 

flambagem e afeta a capacidade de cisalhamento mais do que a flexão ou 

compressão, portanto, reforços intermediários são fabricados para aumentar ainda 

mais a resistência a flexão e compressão. 
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Chen et al., (2020), utilizam elementos finitos, estudaram 348 modelos 

numéricos investigando a esbeltez dos pilares em perfis com furos enrijecidos 

submetidos à compressão. Foram avaliados o tamanho, a localização e os 

espaçamentos dos furos. Após análise concluíram que o espaçamento e o diâmetro 

dos furos reduzem a resistência, porém a localização não afetou os resultados de 

forma significativa. 

Kanthasamy et al., (2021) afirmam que, devido aos enrijecedores de furos a 

resistência à flexão aumenta quando comparada à resistência de elementos apenas 

perfurados. Moen e Yu (2012) verificaram que para essa mesma propriedade perfis 

com furos circulares enrijecidos vieram a melhorar a força das seções de perfis 

formados a frio em uma média de 14%, em comparação com a de uma seção de canal 

simples. 

Grande parte dos autores citados descrevem que mais pesquisas são 

necessárias para otimizar o espaçamento e o diâmetro dos furos, bem como a altura 

dos reforçadores de aresta. A partir da análise destes trabalhos, observa-se que 

perfurações com maiores dimensões levam a maiores reduções na resistência quando 

se usa como referência o caso sem perfurações. Em relação a perfis com furos 

enrijecidos comparados com perfurações sem enrijecedores os valores retornam a 

seu estado inicial de perfis sem perfurações ou em alguns casos aumentam a 

resistência do perfil. 

Na Figura 2.7 é apresentada a aplicação de um perfil tipo U com configurações 

descritas anteriormente e utilizadas nesse trabalho, perfil com furo de borda enrijecida. 

Figura 2.7: Utilização de perfis com furos enrijecidos na alma. 
 

 
Fonte: Yu (2012) 
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2.10 Processos de fabricação dos perfis com perfurações com bordas 

enrijecidas 

Os perfis formados a frio podem obter grande variedade de formas e seções 

transversais na sua produção. Esses perfis apresentam diversas características que 

os diferencia dos perfis soldados e laminados. Eles são conformados a partir do 

dobramento a frio de chapas, obtido de forma contínua ou descontínua. 

Em relação aos furos presentes na alma dos perfis, usualmente são feitos por 

punção ou com a utilização de brocas. Lopes (1994) descreve que, desde o início dos 

processos de perfurações, em perfis formados a frio a rebarba formada tem que ser 

eliminada por processos posteriores, dificultando o processo. Porém, neste caso 

essas sobras do processo, são novamente dobradas para que desta forma seja 

produzida uma aba que servirá com enrijecedor do furo, visto que os enrijecedores 

não são contínuos em toda a área perfurada. 

Outro processo é de obtenção de furos por estampagem, sendo caracterizados 

pela aplicação de tensões do equipamento a uma chapa de metal, desenvolvidas pela 

ação de uma punção contra uma matriz. Desta forma ocorre a modificação da 

geometria plana da chapa para uma forma tridimensional (GIPIELA, 2012). 

As máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) de corte térmico, 

realizam perfurações em diversos segmentos industriais. Esses furos são realizados 

por equipamentos e softwares computacionais proporcionados pelo desenvolvimento 

tecnológico. Um manual descrito pela empresa Messer Cutting Systems (2022) 

descreve três processos: corte por plasma, oxicorte ou laser. O corte realizado pelo 

processo de oxicorte é através da chama de gás combustível (oxigênio), sendo o 

processo mais econômico. O Corte a Plasma é o mais rápido, preciso e de alta 

qualidade. O corte a Laser alcança maior qualidade e alta precisão. A partir destas 

operações são realizados processos de dobramento, já que nesses perfis as 

perfurações obtêm com essa sobra de corte um enrijecedor no local perfurado. 
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3 MODELO NUMÉRICO  

 

Neste capítulo são apresentados o desenvolvimento do modelo numérico para 

análise e avaliação do comportamento estrutural de perfis do tipo rack com e sem 

perfurações, e com dois modelos de enrijecedores de furo submetidos à compressão 

centrada.  

 

3.1 Introdução 

Na atualidade, tem se avançado em busca de ideias, mecanismos e 

ferramentas computacionais que venham a oferecer a possibilidade de avaliar de 

maneira global o comportamento físico das estruturas, replicando fenômenos e 

processos de um sistema que possam simular seu comportamento antes de 

efetivamente construí-lo. Desta forma, as estruturas podem ser otimizadas em sua 

forma dimensional permitindo avanços construtivos (SARAMAGO, 2011). 

A análise estrutural via método de elementos finitos resulta de simulações 

estruturais, modificando-se variáveis a fim de se obter um maior realismo na previsão 

comportamental e no desempenho final das estruturas, resultando assim em índices 

menores de erros que possam vir a comprometer em termos de economia e segurança 

a análise proposta (DUBINA et al., 2012; SOUZA, 2013). 

 

3.2 Geometria dos modelos 

Foram construídos modelos de elementos finitos no ANSYS de pilares com as 

seções apresentadas na Figura 3.1, sem e com perfurações, assim também com 

colocação de enrijecedores de borda nos furos. Os comprimentos utilizados para os 

perfis racks na simulação foram de 320 mm e 400 mm, iguais a quatro vezes o 

comprimento crítico local para as seções SF-80 e SF-100, que são 80 mm e 100 mm, 

respectivamente.  

Figura 3.1: Nomenclatura dos elementos e dimensões da seção transversal - Perfil tipo Rack. 

 
Fonte: Autor (2022) 
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Os resultados obtidos neste modelo de elementos finitos foram validados a 

partir de comparações com resultados do GBTul. 

 

3.3.1 Arranjo das perfurações 

Foram inseridas nas seções do tipo rack duas linhas de perfurações 

retangulares, conforme pode ser visto na Figura 3.2.  

Figura 3.2: Perfil rack - Seção comercial analisada – Linhas de perfurações. 

 
Fonte: Autor (2022) 

As perfurações têm largura igual a 10% da largura da alma (bw) e com o 

comprimento igual a uma porcentagem variável de 10% a 80% desse mesmo valor.  

A relação entre a distância das bordas das almas laterais (dbl) e a perfuração 

foi fixada em 20% da largura da alma. Para o espaçamento entres os furos, foi fixado 

um intervalo equivalente à metade da largura da alma, ou seja, REL = bw/2. Já entre 

a perfuração próxima a extremidade foi calculado um distanciamento de borda (db), 

valor esse diferente para cada protótipo, buscando-se atingir os comprimentos do 

modelo, fixos para todas as configurações de perfurações.  

Figura 3.3: Comprimentos de db e espaçamento entre furos. 

 
Fonte: Autor (2022) 

A Figura 3.3 anteriormente mostrada faz uma descrição das variáveis descritas 

e a Figura 3.4 identifica suas dimensões para cada caso analisado com 𝑏  = 80mm. 



30 
 

Figura 3.4: Espaçamento entre furos. 

 
Fonte: Autor (2022) 

Foram analisados pilares sem perfurações e com perfurações convencionais. 

Além disso, consideraram-se dois arranjos de enrijecedores nas bordas laterais das 

perfurações. O primeiro modelo com um enrijecedor lateral na parte interna da alma, 

com comprimento do enrijecedor igual à largura do furo (LF). No segundo, dois 

enrijecedores laterais, realizados a partir do corte central da perfuração com 

realização dos dobramentos laterais, com comprimentos iguais a LF/2, como 

apresentado na Figura 3.5 e 3.6. A Tabela 3.1 referência as dimensões de todos os 

perfis simulados. 

Figura 3.5: Comprimentos e disposição dos enrijecedores. 

 

Fonte: Autor (2022) 
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Figura 3.6: Comprimentos e disposição dos enrijecedores. 

 
Fonte: Autor (2022) 

Figura 3.7: Nomenclatura dos perfis. 

 
Fonte: Autor (2022) 

Tabela 3.1: Dimensões das seções transversais analisadas. 

 

Fonte: Autor (2022) 

bw bf bs br t
mm mm mm mm mm % mm

R80-SF 80 32 30 20 1,5 - -
R80-CF10 10 8

R80-CF20 20 16

R80-CF30 30 24

R80-CF40 40 32

R80-CF50 50 40

R80-CF60 60 48

R80-CF70 70 56

R80-CF80 80 64

R80-1E10 10 8

R80-1E20 20 16

R80-1E30 30 24

R80-1E40 40 32

R80-1E50 50 40

R80-1E60 60 48

R80-1E70 70 56

R80-1E80 80 64

R80-2E10 10 8

R80-2E20 20 16

R80-2E30 30 24

R80-2E40 40 32

R80-2E50 50 40

R80-2E60 60 48

R80-2E70 70 56

R80-2E80 80 64

REL hf

30 20 1,5

Dimensões da seção transversal dos 
perfis tipo Rack

PERFIL ESTUDADO

GRUPO 80

80 32 30 20 1,5

80 32 30 20 1,5

80 32
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3.3.2 Tipos de elementos 

Para a modelagem dos perfis formados a frio apresentados neste trabalho e 

respectiva análise de estabilidade das colunas via método dos elementos finitos, 

disponibilizado pela biblioteca de elementos do ANSYS, utilizou-se o elemento de 

casca denominado como SHELL181, Figura 3.8. Segundo o Anexo I, ANSYS (2019, 

p.1):  

SHELL181 é adequado para analisar estruturas de cascas finas a 
moderadamente espessas. É um elemento de quatro nós com seis graus de 
liberdade em cada nó: translações nas direções x, y e z e rotações sobre os 
eixos x, y e z.  

 
Souza (2013), Santos (2020), Pinto et al., (2021), Jardim Júnior et al., (2021), 

Oliveira et al., (2021) e Nicolau (2022) utilizam esse elemento, SHELL 181, pois ele 

veio a apresentar uma melhor convergência em relação à comparação dos resultados 

de carga crítica para os modos local e distorcional pelo Método dos Elementos Finitos 

aos resultados numéricos do GBTul.  

Figura 3.8: Representação - elemento SHELL181. 

 
Fonte:  Manual - ANSYS (2019) 

 

3.3.4 Refinamento da malha 

Definido o tipo de elemento faz-se necessário determinar o nível de refinamento 

da malha. Esse refinamento deve levar em consideração as adaptações das 

perfurações do perfil, para que ocorra uma melhor convergência dos resultados em 

menor tempo de processamento (LANDESMANN; CAMOTIM, 2013). 

A pesquisa realizada por Souza (2013), também referida nos trabalhos de 

Jardim Júnior et al., (2021), Oliveira et al., (2021), Santos et al., (2020), Pinto et al., 

(2021) e Nicolau (2022), indicam que elementos com geometria inicial retangular 

utilizando 10% do valor em relação a largura da alma (𝑏 ) proporciona uma melhor 

adequação da malha para colunas previstas nesse trabalho, principalmente no que se 
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refere ao modo local. A Figura 3.9 mostra a malha gerada para pilares sem furos e 

com furos.  

Figura 3.9: Dimensionamento da malha - Software ANSYS  

 
Fonte: Autor (2022)  

 

3.3.5 Condições de contorno 

Neste trabalho são considerados pilares simplesmente apoiados, com restrição 

de deslocamento em duas direções ortogonais ao eixo longitudinal. Todos os nós das 

extremidades têm seus deslocamentos acoplados e, no nó mestre, são aplicadas as 

restrições ao deslocamento e a carga concentrada. 

Foi também impossibilitado o deslocamento de corpo rígido, restringindo-se a 

translação no eixo longitudinal aplicando-se um nó à meia altura do modelo. Estas 

condições são apresentadas na Figura 3.10.  

Figura 3.10: Carregamento e condições de apoio - Software ANSYS. 

 

Fonte:  Autor (2022) 

 

3.4 Solução do problema não-linear 

A primeira etapa da solução consiste na resolução do problema de flambagem 

elástica, em que são determinados os modos de flambagem críticos para o pilar. A 
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partir desta análise, é feita a atualização da geometria para a consideração das 

imperfeições, utilizando um fator igual a ESP/2. 

Em seguida, são introduzidas as propriedades elastoplásticas do aço, a partir 

de um diagrama tensão-deformação multilinear, apresentado na Figura 3.11. 

Figura 3.11: Aproximação multilinear do diagrama Tensão x Deformação. 

 
Fonte: Faria (2016) 

Assim, é realizada a análise não linear física e geométrica, considerando, como 

estratégia de incremento de carga, o comprimento de arco, com um deslocamento 

limite igual a 4 mm, que possibilita o pleno desenvolvimento do modo avaliado, como 

critério de parada. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Conforme apresentado nos objetivos da pesquisa, este trabalho visa avaliar a 

influência do comprimento das perfurações, assim como também a presença de 

enrijecedores de furos. A partir das análises realizadas, são avaliados o índice de 

esbeltez reduzido associado à flambagem local (l), força axial de flambagem elástica 

(𝑁 ), força axial de compressão resistente (Nc,Rl). Dessa forma, neste capítulo são 

apresentados os resultados obtidos numericamente pela análise não linear via ANSYS 

para os perfis mostrados na Tabela 3.1 e Apêndice A, com diferentes valores de 𝑓  e 

𝑓 , valores estes adotados visando a obtenção de pilares em diferentes faixas de 

esbeltez. 

Inicialmente foram realizadas análises numéricas dos perfis sem perfurações. 

Em seguida foram analisados perfis com perfurações, conforme apresentado na 

Figura 3.4, sem enrijecedores nas perfurações, com um enrijecedor na borda lateral 

interna da perfuração e com dois enrijecedores, em ambas as bordas laterais da 

perfuração. 

 

4.1. Análise do índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) 

A Tabela 4.1 apresentada a seguir apresenta os valores encontrados para o 

índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) relativos ao perfil com 

largura da alma igual a 80 mm (R-80).  Observa-se que, para a tensão de escoamento 

de 150 MPa, os valores obtidos para o índice de esbeltez reduzido, em sua maioria, 

ficam abaixo do valor de 0,776, indicando, à exceção das seções R80-CF com relação 

ℎ /𝑏 , entre 0,6 e 0,8, que as seções não estão sujeitas à flambagem local. 

Tabela 4.1: Índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) – bw = 80mm 

fy= 150 MPa     fu= 240 MPa  fy= 180 MPa     fu= 288 MPa 

REL 
L  

(mm) 
ÁREA        
(mm2) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 
 REL 

L  
(mm) 

ÁREA       
(mm2) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 

l  l 

0,1 

320 366 

0,633 0,643 0,639 0,637  0,1 

320 366 

0,694 0,704 0,700 0,697 

0,2 0,633 0,666 0,638 0,633  0,2 0,694 0,729 0,699 0,693 

0,3 0,633 0,687 0,633 0,627  0,3 0,694 0,752 0,694 0,687 

0,4 0,633 0,724 0,621 0,618  0,4 0,694 0,793 0,681 0,677 

0,5 0,633 0,767 0,601 0,603  0,5 0,694 0,840 0,658 0,661 

0,6 0,633 0,827 0,601 0,607  0,6 0,694 0,906 0,658 0,665 

0,7 0,633 0,892 0,582 0,609  0,7 0,694 0,977 0,637 0,667 

0,8 0,633 0,961 0,577 0,618  0,8 0,694 1,053 0,632 0,677 
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fy= 200 MPa     fu= 320 MPa  fy= 300 MPa     fu= 480 MPa 

REL 
L  

(mm) 
ÁREA        
(mm2) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 
 REL 

L  
(mm) 

ÁREA        
(mm2) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 

l  l 

0,1 

320 366 

0,731 0,742 0,738 0,735  0,1 

320 366 

0,895 0,909 0,903 0,900 

0,2 0,731 0,769 0,736 0,731  0,2 0,895 0,941 0,902 0,895 

0,3 0,731 0,793 0,731 0,725  0,3 0,895 0,971 0,896 0,887 

0,4 0,731 0,836 0,718 0,714  0,4 0,895 1,023 0,879 0,874 

0,5 0,731 0,886 0,694 0,697  0,5 0,895 1,085 0,850 0,853 

0,6 0,731 0,955 0,694 0,701  0,6 0,895 1,170 0,850 0,858 

0,7 0,731 1,030 0,672 0,703  0,7 0,895 1,262 0,823 0,861 

0,8 0,731 1,110 0,666 0,713  0,8 0,895 1,360 0,816 0,874 
 

Fonte: Autor (2022) 

Para os valores de 𝑓 ,  correspondentes a 180 e 200 MPa, percebem-se que as 

mesmas observações anteriores. Porém, com o acréscimo da tensão, os perfis têm 

seu índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local aumentado, creditando 

assim mais perfis com ocorrência da flambagem local, ainda que isso aconteça 

apenas nos perfis com perfurações. Assim, nota-se que l > 0,776 para seções R80-

CF com relação ℎ /𝑏  entre 0,4 a 0,8 e 0,3 a 0,8, respectivamente, para tensões de 

escoamento iguais a 180 MPa e 200 MPa. Em relação às seções com tensão de 

escoamento de 300 MPa, todos os valores do índice de esbeltez reduzido associado 

à flambagem local estão acima do limite estabelecido de 0,776. Desta forma, todos os 

perfis podem sofrer a flambagem associada ao modo local. 

A Figura 4.1 apresentada a seguir, identifica os mesmos índices de esbeltez, 

mostrando as seções, relações de comprimento das perfurações e dos enrijecedores 

de borda. A linha em vermelha fornece o limite de esbeltez associado à flambagem 

local, calculado anteriormente. Por consequência, os valores acima desse limiar 

indicam os perfis que são acometidos pela flambagem local. A partir da análise desta 

imagem pode-se perceber que dos 128 perfis analisados, com e sem furos, com um 

ou dois enrijecedores, 36% são afetados pela flambagem local.  

A Tabela 4.2 e Figura 4.2 a seguir evidenciam que nos perfis com largura da 

alma de 100mm, o número de perfis governados pelo modo de flambagem local são 

em sua maioria. Apenas são exceções os pilares com tensão de escoamento de 150 

MPa, os perfis R100-1E com relação ℎ /𝑏  de 0,4 a 0,8 e perfis R100-2E com relação 

ℎ /𝑏  de 0,3 a 0,8. Os demais perfis têm seu índice de esbeltez reduzido acima do 

limiar pré-estabelecido, sendo governados pelo modo de flambagem local. 
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Figura 4.1: Índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) - bw = 80mm 

 

 

Fonte: Autor (2022) 
 

Tabela 4.2: Índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) – bw = 100mm 

fy= 150 MPa     fu= 240 MPa  fy= 180 MPa     fu= 288 MPa 

REL 
L  

(mm) 
ÁREA        
(mm2) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 
 REL 

L  
(mm) 

ÁREA        
(mm2) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

l  l 

0,1 

400 396 

0,782 0,796 0,789 0,786  0,1 

400 396 

0,857 0,872 0,865 0,861 

0,2 0,782 0,824 0,789 0,782  0,2 0,857 0,903 0,864 0,856 

0,3 0,782 0,851 0,781 0,773  0,3 0,857 0,932 0,856 0,847 

0,4 0,782 0,896 0,765 0,759  0,4 0,857 0,982 0,839 0,831 

0,5 0,782 0,952 0,739 0,737  0,5 0,857 1,043 0,809 0,807 

0,6 0,782 1,028 0,739 0,738  0,6 0,857 1,126 0,809 0,808 

0,7 0,782 1,111 0,715 0,729  0,7 0,857 1,217 0,783 0,798 

0,8 0,782 1,199 0,709 0,729  0,8 0,857 1,314 0,777 0,798 
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fy= 200 MPa     fu= 320 MPa   fy= 300 MPa     fu= 480 MPa 

REL 
L  

(mm) 
ÁREA        
(mm2) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 
 REL 

L  
(mm) 

ÁREA        
(mm2) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

l  l 

0,1 

400 396 

0,904 0,919 0,911 0,908  0,1 

400 396 

0,931 0,945 0,940 0,937 

0,2 0,904 0,952 0,911 0,903  0,2 0,931 0,979 0,938 0,931 

0,3 0,904 0,982 0,902 0,892  0,3 0,931 1,010 0,932 0,923 

0,4 0,904 1,035 0,884 0,876  0,4 0,931 1,065 0,914 0,909 

0,5 0,904 1,099 0,853 0,851  0,5 0,931 1,129 0,884 0,887 

0,6 0,904 1,187 0,853 0,852  0,6 0,931 1,217 0,884 0,893 

0,7 0,904 1,282 0,825 0,841  0,7 0,931 1,312 0,856 0,895 

0,8 0,904 1,385 0,819 0,842  0,8 0,931 1,414 0,849 0,909 
 

Fonte: Autor (2022) 

Figura 4.2: Índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (l) – bw = 100mm

 

 
Fonte: Autor (2022) 
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A Figura 4.2 indica que para a seção R100, dos 128 perfis analisados, 91% dos 

perfis são afetados pela flambagem local. Isso pode ser percebido através do limite 

delimitado em 0,776 e apresentado na imagem em linha vermelha.  

A Figura 4,3, ressalta os valores encontrados, observando índices dos perfis 

analisados com relação ao modo de instabilidade ocasionado. 

Figura 4.3: Representação do modo de instabilidade local nos perfis. 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

4.2. Análise da força axial de compressão resistente 

Foram analisadas as influências dos comprimentos dos furos e da existência 

de enrijecedores na força axial de compressão resistente das seções avaliadas. Na 

Tabela 4.3 são apresentadas as relações entre as forças axiais de compressão 

resistentes de perfis com perfurações, com e sem enrijecedores de borda, e da seção 

sem perfurações, para a tensão de escoamento de 150 MPa.  

Percebe-se que em quase todos os resultados apresentados há redução da 

resistência quando se usam furos sem enrijecedor de borda, podendo chegar a até 

7,3 e 8,5% para seções CF-80 e CF-100, respectivamente. 

Os perfis com utilização de enrijecedores alcançaram resultados superiores 

quando comparados aos perfis CF em todos os casos analisados. Porém, em apenas 

um perfil, R80-2E50, a colocação dos enrijecedores foi capaz de levar à recuperação 

da resistência considerando como referência o perfil sem perfurações. Nos demais 

perfis com enrijecedores ocorreu uma redução de resistência, quantificada em até 4,6 

e 5,9% para perfis com um enrijecedor e 6,0 e 6,6% para perfis com dois 

enrijecedores, respectivamente, para 𝑏  = 80mm e 100mm. 

Nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 são apresentadas as relações entre as forças axiais 

de compressão resistente de perfis com e sem perfurações, com e sem enrijecedores 

de borda, para as tensões de escoamento de 180 MPa, 200 MPa e 300 MPa, 

respectivamente. 
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Tabela 4.3: Relação entre a força axial de compressão resistente sem furos, com furos e com 
enrijecedores  – fy = 150 MPa e fu = 240 MPa. 

bw = 80mm  bw = 100mm 

REL L (mm) R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E  REL L (mm) R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

0,1 

320 

1,000 0,953 0,988 0,995  0,1 

400 

1,000 0,949 0,986 0,993 

0,2 1,000 0,948 0,976 0,988  0,2 1,000 0,944 0,971 0,983 

0,3 1,000 0,945 0,973 0,991  0,3 1,000 0,941 0,964 0,980 

0,4 1,000 0,943 0,968 0,994  0,4 1,000 0,939 0,950 0,974 

0,5 1,000 0,942 0,974 1,000  0,5 1,000 0,939 0,950 0,978 

0,6 1,000 0,926 0,985 0,955  0,6 1,000 0,915 0,971 0,985 

0,7 1,000 0,926 0,961 0,946  0,7 1,000 0,914 0,944 0,943 

0,8 1,000 0,927 0,954 0,940  0,8 1,000 0,915 0,941 0,934 
 

Fonte: Autor (2022). 
 

Em todas as tabelas apresentadas, pode-se observar redução significativa nas 

resistências de pilares com perfurações, havendo recuperação de resistência ao se 

introduzirem enrijecedores nas bordas laterais das perfurações sendo, em geral, mais 

efetivos os casos em que se utilizam dois enrijecedores em ambas as laterais. 

Tabela 4.4: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos            
fy = 180 MPa e fu = 288 MPa. 

bw = 80mm  bw = 100mm 

REL L (mm) R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E REL L (mm) R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

0,1 

320 

1,000 0,953 0,989 0,995 0,1 

400 

1,000 0,924 0,958 0,993 

0,2 1,000 0,949 0,975 0,987 0,2 1,000 0,921 0,942 0,983 

0,3 1,000 0,947 0,972 0,988 0,3 1,000 0,921 0,933 0,980 

0,4 1,000 0,947 0,963 0,988 0,4 1,000 0,915 0,919 0,974 

0,5 1,000 0,946 0,966 0,997 0,5 1,000 0,914 0,917 0,978 

0,6 1,000 0,927 0,983 0,952 0,6 1,000 0,888 0,938 0,985 

0,7 1,000 0,928 0,957 0,942 0,7 1,000 0,886 0,916 0,943 

0,8 1,000 0,929 0,953 0,936 0,8 1,000 0,886 0,913 0,934 
 

Fonte: Autor (2022) 

Tabela 4.5: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos           
fy = 200 MPa e fu = 320 MPa. 

 

bw = 80mm  bw = 100mm 

REL L (mm) R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E  REL L (mm) R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

0,1 

320 

1,000 0,953 0,989 0,995  0,1 

400 

1,000 0,950 0,981 0,989 

0,2 1,000 0,949 0,975 0,986  0,2 1,000 0,947 0,966 0,977 

0,3 1,000 0,948 0,970 0,986  0,3 1,000 0,941 0,956 0,971 

0,4 1,000 0,948 0,959 0,984  0,4 1,000 0,938 0,941 0,961 

0,5 1,000 0,948 0,961 0,993  0,5 1,000 0,937 0,937 0,960 

0,6 1,000 0,926 0,981 0,949  0,6 1,000 0,911 0,960 0,972 

0,7 1,000 0,928 0,955 0,940  0,7 1,000 0,908 0,940 0,937 

0,8 1,000 0,930 0,951 0,934  0,8 1,000 0,906 0,936 0,930 

Fonte: Autor (2022) 
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Tabela 4.6: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos            
fy = 300 MPa e fu = 480 MPa. 

bw = 80mm  bw = 100mm 

REL L (mm) R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E  REL L (mm) R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

0,1 

320 

1,000 0,954 0,983 0,991  0,1 

400 

1,000 0,962 0,976 0,985 

0,2 1,000 0,952 0,969 0,978  0,2 1,000 0,954 0,968 0,979 

0,3 1,000 0,947 0,962 0,974  0,3 1,000 0,944 0,958 0,973 

0,4 1,000 0,946 0,948 0,966  0,4 1,000 0,942 0,942 0,959 

0,5 1,000 0,946 0,945 0,968  0,5 1,000 0,936 0,936 0,954 

0,6 1,000 0,921 0,968 0,944  0,6 1,000 0,916 0,953 0,967 

0,7 1,000 0,919 0,949 0,937  0,7 1,000 0,911 0,946 0,939 

0,8 1,000 0,919 0,946 0,934  0,8 1,000 0,908 0,940 0,934 

Fonte: Autor (2022). 

Os valores percentuais da redução das forças em cada grupo de perfis são 

apresentados na Figura 4.4. Vale ressaltar que, estas reduções são comparadas aos 

perfis de alma cheia, sem perfurações, e são dados com perdas máximas de algum 

perfil dentro deste grupo, como já apresentados em dados anteriores. 

Figura 4.4: Relação de redução entre a força axial de compressão resistente 

 
 

A Figura 4.5 apresenta os dados mostrados nas tabelas 4.3 a 4.6. Pode-se 

observar que nas seções em que 𝑏  = 80mm a utilização dos enrijecedores de borda 

nas perfurações foi mais efetiva que naquelas em que 𝑏  = 100mm. Isto ocorre, pois, 

as seções de 𝑏  = 100mm estão mais sujeitas à flambagem local, enquanto nas de 

𝑏  = 80mm o efeito concentra-se, predominantemente, entre as perfurações.  

Observa-se ainda que nas seções em que o índice de esbeltez reduzido 

associado à flambagem local é menor que 0,776 o efeito dos enrijecedores é mais 

relevante, indicando mais uma vez que, se a flambagem concentra-se entre as 

perfurações, eles podem contribuir para o aumento da resistência de pilares com 

perfurações. 
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Figura 4.5: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos  
 

Fy= 150 MPa     Fu= 240 MPa                                                    Fy= 180 MPa     Fu= 288 MPa 

 
 

                               Fy= 200 MPa     Fu= 320 MPa                                                     Fy= 300 MPa     Fu= 480 MPa 

 
Fonte: Autor (2022) 

Para as seções em que o índice de esbeltez reduzido associado à flambagem 

local é maior que 0,776, principalmente aquelas com 𝑓  = 300 MPa, o efeito dos 

enrijecedores é menor. Isto ocorre pois, como estas seções estão sob forte influência 

da flambagem local, o efeito dos enrijecedores é menos representativo. 

Na Figura 4.6 são apresentados os perfis com configurações geométricas sem 

perfurações (SF), com perfurações não enrijecidas (CF), e perfis com enrijecedores 

de furo (1E e 2E) relativos as Tensões de Von Mises e para perfis de alma 100mm, 

presentes no Apêndice B. Ela é utilizada para prevenir o escoamento do material 

quando submetido a qualquer condição de carregamento a partir de resultados obtidos 
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de testes de tração simples. Essa relação representa a ductilidade do material, quando 

ele começa a escoar em um local onde esta tensão se torna igual ao limite de tensão. 

Figura 4.6: Apresentação da tensão de Von Mises – bw = 80mm. 
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Fonte: Autor (2022) 

 

A Figura 4.7 vem apresentar a componente do deslocamento na direção X, isto 

é, na direção normal ao plano dos flanges dos perfis. Todos os perfis independentes 

da configuração de perfurações demonstram comportamento similar durante as 

simulações. Os deslocamentos independem da perfuração, localização e geometria 

dos furos enrijecidos ou não, também independente dos flanges de ligação, formando 

nas seções apenas uma meia-onda. Os maiores deslocamentos foram percebidos à 

meia altura, de forma simétrica, onde os flanges se aproximam ou se afastam com 

mesmo deslocamento. No Apêndice C são apresentados as tensões e deslocamentos 

relacionados aos perfis com 𝑏  = 100mm. 
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Figura 4.7: Deslocamento da seção: componente X – bw = 80mm. 
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Fonte: Autor (2022) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os perfis formados a frio são uma opção que se faz presente para sistemas 

estruturais, pois fornecem uma grande variedade de aplicações e são amplamente 

utilizados na construção civil. Os processos construtivos buscam por estruturas mais 

leves, econômicas, eficientes, racionais e seguras, considerando de forma apropriada 

seus modos de instabilidade. Desta forma, se faz necessária uma investigação 

aprofundada para compreender estes fenômenos que interferem em sua capacidade 

resistente. 

Durante os processos de planejamento e execução de obras, são exigidas 

particularidades em determinas peças, como a existência de perfurações que visam 

facilitar a montagem das estruturas, encaixe das ligações ou até mesmo para a 

passagem de dutos para a compatibilização entre os projetos de instalações prediais. 

Essa nova demanda faz com que o comportamento deste perfil se torne ainda mais 

complexo, ocorrendo a redução de sua resistência.  

Recentemente, foi desenvolvida uma nova geração de perfis formados a frio 

com furos circulares reforçados/enrijecidos em suas arestas. Estas perfurações são 

reforçadas através de um enrijecedor de borda contínua em torno do perímetro do 

furo. Os resultados obtidos nos estudos demostram que a capacidade axial destes 

novos perfis com furos de bordas enrijecidas aumenta devido à presença deste 

reforço. Deste modo, verificou-se que a capacidade final dos perfis sob compressão 

centrada varia muito com a presença de furos reforçados ou não. 

Este trabalho analisou a influência das perfurações enrijecidas, dimensões e 

posições das perfurações e enrijecedores, referentes a resistência de perfis do tipo 

rack sob compressão centrada e com perfurações retangulares na alma. A ênfase 

desta pesquisa foi na ocorrência da instabilidade local e modo localizado de placa, por 

meio de análises numéricas validadas por um modelo previamente calibrado. 

O modelo numérico e validação do mesmo foram desenvolvidos após análise 

de estabilidade de algumas seções, norteando a geometria dos protótipos utilizados 

neste trabalho, a partir da ocorrência dos modos local e distorcional, também visando 

o modo localizado de placa, proposto por Souza (2013). A validade do modelo 

numérico foi ainda avaliada a partir da comparação com prescrições normativas 

baseadas em estudos anteriores e Método dos Elementos Finitos, resultando na 

viabilidade de sua utilização. 
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A partir dos resultados encontrados, observou-se que as perfurações não 

enrijecidas reduzem os valores nas cargas críticas e de força resistente dos perfis, em 

consonância com os resultados apresentados na literatura. 

Foi observada que a adoção dos enrijecedores de borda nas perfurações leva 

a uma redução do índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local (λ ) se 

comparado aos mesmos pilares com perfurações sem enrijecedores.  

Em pilares onde o índice de esbeltez reduzido associado à flambagem local é 

inferior ao limite de 0,776, não há ocorrência do modo local de flambagem. Desta 

forma, a redução de resistência observada pode ser associada à ocorrência do modo 

localizado entre furos. 

Nesses casos, observa-se que os enrijecedores posicionados na borda das 

perfurações levou a melhor desempenho indicando a sua eficiência para combater a 

ocorrência do modo localizado entre furos. 

No entanto, esta pesquisa precisa ser aprofundada. Neste contexto, 

apresentam-se a seguir algumas sugestões para trabalhos futuros: 

• Análise experimental com furos retangulares enrijecidos. 

• Análise de furos retangulares enrijecidos em sessões U enrijecido. 

• Avaliação da influência do posicionamento e da largura dos furos 

enrijecidos. 

• Desenvolvimento de estratégias para o enrijecimento dos quatro lados 

dos furos retangulares. 

• Avaliação de outros métodos de enrijecimento de furo, por exemplo, 

utilizando-se cordões de solda na borda das perfurações. 

• Determinação de outros valores de tensões de escoamento. 
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APÊNDICE A 

 

Figura A.1: Comprimentos de db e espaçamento entre furos. 

 
Fonte: Autor (2022) 

 

Figura A.2: Nomenclatura dos elementos e dimensões da seção transversal - Perfil tipo Rack. 

 
Fonte: Autor (2022) 
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Tabela A.1: Dimensões das seções transversais analisadas. 

 
Fonte: Autor (2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bw bf bs br t
mm mm mm mm mm % mm

R100-SF 100 32 30 20 1,5 -

R100-CF10 10 10

R100-CF20 20 20

R100-CF30 30 30

R100-CF40 40 40

R100-CF50 50 50

R100-CF60 60 60

R100-CF70 70 70

R100-CF80 80 80

R100-1E10 10 10

R100-1E20 20 20

R100-1E30 30 30

R100-1E40 40 40

R100-1E50 50 50

R100-1E60 60 60

R100-1E70 70 70

R100-1E80 80 80

R100-2E10 10 10

R100-2E20 20 20

R100-2E30 30 30

R100-2E40 40 40

R100-2E50 50 50

R100-2E60 60 60

R100-2E70 70 70

R100-2E80 80 80

hfPERFIL ESTUDADO

Dimensões da seção transversal dos 
perfis tipo Rack REL

100 32 30 20 1,5

100 32 30 20 1,5

100 32 30 20 1,5

GRUPO 100
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APÊNDICE B 

Tabela B.1: Força axial de flambagem elástica (Nl). 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 

Nl (kN) 

0,1 

320 366 

136,95 132,96 134,56 135,45 

0,2 136,95 123,89 135,01 137,09 

0,3 136,95 116,35 136,89 139,44 

0,4 136,95 104,82 142,18 143,72 

0,5 136,95 93,27 152,08 150,86 

0,6 136,95 80,27 151,93 149,09 

0,7 136,95 68,99 162,29 148,15 

0,8 136,95 59,39 164,92 143,82 
 

Fonte: Autor (2022). 

 
Figura B.1: Força axial de flambagem elástica (Nl).  

 
Fonte: Autor (2022). 

 
Tabela B.2: Força axial de compressão resistente – (Nc,Rl). 

fy= 150 MPa     fu= 240 MPa  fy= 180 MPa     fu= 288 MPa 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E  REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 

Nl (kN)  Nl (kN) 

0,1 

320 366 

48,27 46,01 47,69 48,01  0,1 

320 366 

56,87 54,19 56,22 56,6 

0,2 48,27 45,74 47,11 47,69  0,2 56,87 53,95 55,47 56,11 

0,3 48,27 45,62 46,98 47,82  0,3 56,87 53,84 55,25 56,19 

0,4 48,27 45,54 46,73 47,96  0,4 56,87 53,83 54,76 56,20 

0,5 48,27 45,45 47,01 48,27  0,5 56,87 53,79 54,94 56,69 

0,6 48,27 44,71 47,54 46,08  0,6 56,87 52,7 55,9 54,12 

0,7 48,27 44,72 46,39 45,67  0,7 56,87 52,78 54,44 53,57 

0,8 48,27 44,74 46,07 45,39  0,8 56,87 52,85 54,17 53,24 

55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

N
l(

kN
) 

Rel

R80-SF

R80-CF

R80-1E

R80-2E
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fy= 200 MPa     fu= 320 MPa  fy= 300 MPa     fu= 480 MPa 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E  REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R80-SF R80-CF R80-1E R80-2E 

Nl (kN)  Nc,Rl (kN) 

0,1 

320 366 

62,43 59,48 61,73 62,14  0,1 

320 366 

87,9 83,83 86,40 87,07 

0,2 62,43 59,26 60,86 61,53  0,2 87,9 83,73 85,18 85,99 

0,3 62,43 59,16 60,56 61,54  0,3 87,9 83,27 84,55 85,64 

0,4 62,43 59,18 59,89 61,43  0,4 87,9 83,18 83,33 84,94 

0,5 62,43 59,19 59,97 61,98  0,5 87,9 83,18 83,05 85,11 

0,6 62,43 57,83 61,26 59,25  0,6 87,9 80,98 85,1 82,96 

0,7 62,43 57,93 59,61 58,67  0,7 87,9 80,82 83,43 82,38 

0,8 62,43 58,06 59,4 58,3  0,8 87,9 80,76 83,13 82,06 
 

Fonte: Autor (2022). 

 

Figura B.2: Força axial de compressão resistente - (Nc,Rl) - bw = 80mm. 
 

Fy= 150 MPa     Fu= 240 MPa                                                         Fy= 180 MPa     Fu= 288 MPa 

 
Fy= 200 MPa     Fu= 320 MPa                                                         Fy= 300 MPa     Fu= 480 MPa 

 
Fonte: Autor (2022). 
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Tabela B.3: Força axial de flambagem elástica (Nl) – bw = 100mm. 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

Nl (kN) 

0,1 

400 396 

97,01 93,69 95,36 96,07 

0,2 97,01 87,45 95,50 97,21 

0,3 97,01 82,07 97,33 99,46 

0,4 97,01 73,98 101,38 103,15 

0,5 97,01 65,54 108,81 109,37 

0,6 97,01 56,22 108,90 109,09 

0,7 97,01 48,15 116,31 111,88 

0,8 97,01 41,30 118,02 111,82 
 

Fonte: Autor (2022). 
 

Figura B.3: Força axial de flambagem elástica (Nl) - bw = 100 mm. 

 
Fonte: Autor (2022). 

 

B4: Força axial de compressão resistente – (Nc,Rl) - bw= 100mm. 

fy= 150 MPa     fu= 240 MPa  fy= 150 MPa     fu= 240 MPa 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E  REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

Nl (kN)  Nl (kN) 

0,1 

400 396 

48,81 46,31 48,11 48,45  0,1 

400 396 

58,57 54,15 56,09 58,14 

0,2 48,81 46,06 47,38 47,96  0,2 58,57 53,93 55,18 57,56 

0,3 48,81 45,92 47,05 47,82  0,3 58,57 53,93 54,64 57,38 

0,4 48,81 45,85 46,39 47,53  0,4 58,57 53,57 53,83 57,04 

0,5 48,81 45,81 46,39 47,75  0,5 58,57 53,55 53,68 57,31 

0,6 48,81 44,64 47,42 48,07  0,6 58,57 52,01 54,97 57,69 

0,7 48,81 44,63 46,07 46,03  0,7 58,57 51,89 53,63 55,24 

0,8 48,81 44,67 45,94 45,58  0,8 58,57 51,87 53,48 54,69 
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fy= 200 MPa     fu= 320 MPa  fy= 300 MPa     fu= 480 MPa 

REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E  REL 
L 

(mm) 
ÁREA 
(mm) 

R100-SF R100-CF R100-1E R100-2E 

Nl (kN)  Nl (kN) 

0,1 

400 396 

62,25 59,17 61,08 61,59  0,1 

400 396 

85,63 82,36 83,57 84,33 

0,2 62,25 58,93 60,13 60,83  0,2 85,63 81,72 82,87 83,87 

0,3 62,25 58,59 59,52 60,46  0,3 85,63 80,83 82,04 83,33 

0,4 62,25 58,42 58,6 59,82  0,4 85,63 80,65 80,67 82,15 

0,5 62,25 58,32 58,36 59,76  0,5 85,63 80,12 80,13 81,72 

0,6 62,25 56,72 59,77 60,53  0,6 85,63 78,47 81,62 82,78 

0,7 62,25 56,53 58,49 58,3  0,7 85,63 78,04 81,00 80,41 

0,8 62,25 56,41 58,28 57,9  0,8 85,63 77,72 80,47 80,01 
 

Fonte: Autor (2022). 
 

Figura B.4: Força axial de compressão resistente – (Nc,Rl) - bw = 100mm. 
 

                                Fy= 150 MPa     Fu= 240 MPa                                                       Fy= 180 MPa     Fu= 288 MPa 

 
 

Fy= 200 MPa     Fu= 320 MPa                                                             Fy= 300 MPa     Fu= 480 MPa 

 
Fonte: Autor (2022). 
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Figura B.5: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos –  
bw = 80mm. 

Fy= 150 MPa     Fu= 240 MPa                                                             Fy= 180 MPa     Fu= 288 MPa 

 
Fy= 200 MPa     Fu= 320 MPa                                                             Fy= 300 MPa     Fu= 480 MPa 

Fonte: Autor (2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

hf/bw

R80-SF

R80-CF

R80-1E

R80-2E
0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

hf/bw

R80-SF

R80-CF

R80-1E

R80-2E

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

hf/bw

R80-SF

R80-CF

R80-1E

R80-2E
0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

hf/bw

R80-SF

R80-CF

R80-1E

R80-2E



61 
 

Figura B.6: Relação entre a força axial de compressão resistente com furos e sem furos –  
bw = 100mm  

Fy= 150 MPa     Fu= 240 MPa                                                             Fy= 180 MPa     Fu= 288 MPa 

 
Fy= 200 MPa     Fu= 320 MPa                                                               Fy= 300 MPa     Fu= 480 MPa 

   
Fonte: Autor (2022). 
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APÊNDICE C 

 

Figura C.1: Apresentação da tensão de Von Mises – bw = 100mm. 
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Fonte: Autor (2022) 
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Figura C.2: Deslocamento da seção: componente X – bw = 100mm 
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Fonte: Autor (2022) 
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