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RESUMO 

 

A busca por sistemas construtivos industrializados e racionalizados ocorre no Brasil, tendo em vista a 

escassez de mão de obra e o déficit habitacional. Com isso, o sistema Light Steel Framing se mostra 

uma opção importante, que já é amplamente empregada em diversos países como o Japão e Estados 

Unidos. Nesse contexto, o trabalho apresenta um estudo sobre o comportamento de painéis desse 

sistema sujeitos a carregamento horizontal e propõe uma metodologia para a simulação através de 

modelagem por elementos finitos, utilizando o software Abaqus/CAE. O esforço cisalhante em um 

painel de Light Steel Framing pode provocar quatro parcelas do deslocamento total, que são: a 

flexão, o tombamento, o cisalhamento e a resposta não linear das ligações. Dentre elas, a última 

representa grande influência na resposta final da estrutura. Portanto, o modelo desenvolvido 

considerou o comportamento não linear das ligações placa - perfil e dos materiais, bem como a não 

linearidade geométrica da estrutura. Deste modo, foi possível concluir que o modelo proposto 

apresentou resultados coerentes frente aos obtidos por trabalhos experimentais e que a modelagem 

adequada das ligações é importante para o sucesso de uma simulação desses painéis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário em que se insere a construção civil no Brasil ainda é o de sistemas construtivos 

demasiadamente artesanais, onde há dependência da qualidade e da produtividade da mão de obra, 

que cada vez é mais escassa e onerosa. A consequência disso são os altos níveis de perda de material, 

o que acaba gerando desperdício e produção de resíduos; e também o prolongamento dos prazos para 

a conclusão da obra, devido à falta de compatibilidade nos processos construtivos. 

 A fim de se obter maior produtividade e minimização do desperdício torna-se importante a 

industrialização e a racionalização dos processos construtivos (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 

2012). A industrialização se caracteriza pela aplicação da tecnologia nos meios de produção e a 

racionalização se dá pela produção com o mínimo possível de perdas, tempo e esforço para cada 

atividade. Vale salientar que é necessário combinar estes dois aspectos para garantir uma maior 

vantagem frente ao modelo tradicionalmente empregado nas obras de construção civil brasileiras. 

Diante disso o sistema construtivo em Light Steel Framing (LSF) se diferencia pelo 

funcionamento em conjunto de seus subsistemas (estrutural, de isolamento, de acabamentos e de 

instalações), além de apresentar uma concepção racional para fabricação e montagem industrializada 

e em grande escala (RODRIGUES, 2006). No entanto, para que figure como alternativa importante 

dentre as disponíveis no mercado, o estudo e a informação a respeito do seu comportamento 

estrutural é de suma importância, procurando otimizar o aproveitamento dos materiais e garantir o 

nível de segurança adequado para o projeto. 

Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para simulação 

de painéis de cisalhamento (shear walls) através de modelagem pelo Método dos Elementos Finitos 

(MEF), utilizando como ferramenta o software Abaqus/CAE (Simulia Corp.).  

Um modelo numérico que simule satisfatoriamente ensaios de painéis de Light Steel Framing 

ao cisalhamento pode servir como base para diversas pesquisas relacionadas ao tema, por garantir a 

rápida alteração de parâmetros e características de um painel e por necessitar de menos tempo e 

recursos para as simulações do que um ensaio experimental.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Realizou-se neste trabalho modelagem por elementos finitos de painéis de cisalhamento em 

Light Steel Framing. Para tanto foi utilizado o software Abaqus/CAE. Os modelos consideraram os 

Perfis Formados a Frio (PFFs), os elementos de fechamento em OSB (Oriented Strand Board) ou em 

placas de gesso e a interação entre os materiais que é representada pelo comportamento das ligações 

parafusadas. 

Os modelos concebidos receberam carregamento incremental controlado por deslocamento e 

a considerou-se a não linearidade geométrica da estrutura nas análises, utilizando o método de Riks 

modificado. De acordo com o manual Abaqus 6.12 Documentation (2012), os problemas não lineares 

podem ter influência de flambagens ou comportamento de colapso, nos quais a relação carga – 

deslocamento apresenta rigidez negativa de modo que a estrutura precisa liberar energia de 

deformação para manter o equilíbrio. O método de Riks modificado permite que o equilíbrio estático 

possa ser encontrado durante a fase instável da resposta da estrutura, podendo reduzir o incremento 

de carga enquanto o deslocamento aumenta.  

A estratégia adotada tem por objetivo simular a resposta obtida experimentalmente em 

ensaios de cisalhamento de painéis de LSF com aplicação de carga monotônica, ou seja, aquela que 

não é cíclica. Para validação do método comparou-se os resultados da simulação computacional com 

os de ensaios experimentais conduzidos por Liu, Peterman e Schafer (2012) e pelo AISI (1997). 

Na Figura 1 é possível observar algumas características de um painel em LSF e detalhes dos 

ensaios realizados por Liu, Peterman e Schafer (2012). 
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(a) Visão Frontal                                 (b) Vista Traseira 

 

Figura 1 – Montagem do ensaio e detalhes do corpo-de-prova 
Fonte: Liu, Peterman e Schafer (2012) 

 

Na Figura 2 é mostrado o ensaio de painéis de cisalhamento de maneira esquemática, da 

forma como foi conduzido por Liu, Peterman e Schafer (2012). 

  

 
 

Figura 2 – Representação esquemática do ensaio com o corpo-de-prova 
Fonte: Liu, Peterman e Schafer (2012) 

 

Um painel de LSF, quando submetido ao esforço lateral pode apresentar quatro parcelas que 

contribuem para o deslocamento resultante, que são: os efeitos da flexão, de tombamento, do 

cisalhamento e da resposta não linear das ligações, conforme a Figura 3 (SERRETTE e CHAU, 
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2003). Como os ensaios experimentais utilizados impedem a parcela de tombamento do painel, o 

modelo numérico deve responder à aplicação da força horizontal conforme o somatório das outras 

três parcelas de deslocamento. 

 

 
 

Figura 3 – Modelo dos efeitos que contribuem para o deslocamento lateral 
Fonte: Serrete e Chau (2003) 

 

2.1. Elementos finitos utilizados 

 

Os perfis metálicos, o OSB e a placa de gesso foram discretizados por elementos finitos do 

tipo casca, disponíveis na biblioteca do Abaqus/CAE como Shell S4R. Tais elementos são 

quadriláteros com dupla curvatura e, portanto, possuem 4 nós com 6 graus de liberdade cada. Este 

elemento apresenta transmissão de tensão e deslocamento convencional e regra de integração 

reduzida, com formulação disponível para grandes deformações tanto para chapas delgadas como 

espessas, de acordo com o Abaqus 6.12 Documentation (2012). 

Também foi utilizado o elemento sólido C3D8R para a discretização da viga de transmissão 

de carga, acoplada à guia superior nos ensaios experimentais. Este elemento trata-se de um hexaedro, 

portanto com 8 nós, e apresenta transmissão de tensão e deslocamento contínua, tridimensional, e 

com regra de integração reduzida. 

 

2.2. Considerações para os materiais 

 

Na ausência de ensaios de caracterização dos materiais, considerou-se comportamentos 

conforme os modelos apresentados na Figura 4. 

 

    
 

Figura 4 – Modelo de comportamento considerado para os materiais 
Fonte: do Autor 

 

 
 



 
 II INOVACIVIL  2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  23 e 24 de Junho de 2015 

2.3. Interação entre os elementos 

 

A partir da análise de seus resultados experimentais, Tian et al. (2004) concluiu que a placa 

de fechamento é responsável por, em média, 96% da resistência ao cisalhamento do painel. 

Entretanto, a força horizontal atuando no plano da placa, como a devido ao vento, por exemplo, é 

transmitida para as placas de fechamento através das ligações parafusadas com os perfis. Logo, pode-

se inferir que as considerações feitas para estas ligações (placas – perfis) possui grande impacto na 

resposta final do painel simulado. 

Leng, Schafer e Buonopane (2012) observaram que o efeito referente ao comportamento não 

linear das ligações (conforme visto na Figura 3) é responsável pela maior parcela do deslocamento 

total do painel. Também, Nithyadharan e Kalyanaraman (2011) afirmam que a não linearidade da 

relação força - deslocamento em um painel submetido ao cisalhamento no seu plano é devido, em sua 

maior parte, ao comportamento não linear das conexões entre os perfis e as placas de fechamento. 

Tendo isso em vista, Vieira Jr (2011), ao estudar painéis sujeitos a compressão, faz uso de 

molas para cada grau de liberdade em cada conexão da placa no perfil. Os modelos desenvolvidos 

neste trabalho utilizaram a convenção de eixos da Figura 5, a qual mostra o perfil em planta com a 

representação da mola translacional na direção X, na direção Z e da mola rotacional em torno do eixo 

Y, todas no ponto i. 

 

 
 

Figura 5 – Vista das ligações como molas em planta 
Fonte: Modificada de Vieira Jr (2011) 

 

Conforme observa Vieira Jr (2011), quando se considera o confinamento, pode-se ignorar a 

deformabilidade da mola fora do plano (eixo Z) para as análises, portanto neste trabalho, a ligação do 

perfil com a placa OSB foi modelada como rígida nesta direção.  

Para as molas rotacionais, foi considerado que não há resistência ao giro em torno do eixo dos 

parafusos, ou seja, kØz = 0. Já o giro em torno de X e Y é restringido pela flexão do parafuso em 

conjunto com a placa de fechamento e o contato desta placa com a mesa do perfil, mas representa 

pouca influência na resistência à carga horizontal do painel, razão pela qual, se considerou uma 

conexão rígida também para kØx e kØy.  

Quanto ao comportamento translacional das ligações nas direções X e Y, contidas no plano do 

painel, que é ilustrado pela Figura 6, foi necessário utilizar dados de ensaios experimentais. Sendo 

indispensável ter como informação, além do coeficiente de mola (kx = ky), a carga última da ligação 

(Pmáx) e o deslocamento para esta carga (δPmáx). 

A estratégia adotada para ligação com OSB consistiu em considerar uma curva na qual o 

trecho inicial apresenta comportamento linear elástico até 40% da carga máxima resistida pela 

ligação (0,4.Pmáx), cuja deformabilidade é o valor de k da mola, seguido de um trecho plástico até a 

carga máxima e seu respectivo deslocamento, onde ocorre a ruptura. Nas ligações com o gesso, o 

trecho inicial com deformabilidade k segue até a carga última da ligação, em seguida há um patamar 

até o deslocamento da carga máxima (δPmáx) e posterior ruptura; (ver Figura 7). 

x 

z 
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                          Configuração Inicial  Configuração Deformada      Seção Transversal Deformada 

 

Figura 6 – Deformada dos perfis e da placa de fechamento com destaque para o deslocamento 

dos parafusos 
Fonte: Buonopane, Tun e Schafer (2014) 

 

 

    
 

Figura 7 – Modelo de comportamento translacional em X e Y considerado para as ligações 
Fonte: do Autor 

 

Os parafusos de ligação entre montantes e guias foram simulados como um acoplamento 

rígido dos pontos (Multi-Point Constraint). Todos os parafusos foram modelados pelo Abaqus/CAE 

utilizando-se o recurso Point-Based Fasteners, com as características supracitadas. As extremidades 

dos montantes são livres para se deslocar independentemente das guias. 
 

2.4. Resultados  

 

2.4.1. Painel ensaiado pelo AISI (1997)  

 

O estudo publicado pelo AISI (1997) realizou ensaios experimentais em diversos painéis com 

e sem abertura. O presente trabalho realizou uma modelagem do painel chamado wall 1 sem 

aberturas, o qual possui dimensões 12,20 m x 2,44 m; espaçamento entre parafusos de 150 mm nas 

bordas e 300 mm nos montantes intermediários; possui as guias inferior e superior em perfil U 

92x32x0,84 mm e montantes em perfil Ue 90x41x12,7x0,84 mm; a espessura do OSB é 11,11 mm, 

da placa de gesso é de 12,7 mm e há uma viga rígida acima do painel para distribuir uniformemente a 

carga aplicada em sua face para a guia superior, reproduzindo o ensaio do AISI (1997). 

Na Figura 8 pode-se observar uma vista de cada face do painel completo com os materiais 
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diferenciados pela cor (OSB é marrom, gesso é cinza e o aço em cinza mais escuro) e o 

posicionamento dos Point-Based Fasteners (em verde). A discretização do modelo utilizou elementos 

de tamanho aproximadamente 20 mm para as placas e 10 mm para os perfis. 

 

 

 
 

Figura 8 – Vista frontal e traseira do modelo computacional da wall 1 do ensaio do AISI (1997) 
Fonte: do Autor 

 

O aço utilizado possui tensão de escoamento (fy) igual a 360 MPa e Modulo de Elasticidade 

(Es) igual a 200 GPa. O OSB possui módulo de elasticidade (EOSB) igual a 6.426 MPa, módulo de 

elasticidade transversal (GOSB) de 1.310 MPa e o módulo de ruptura foi considerado igual a 35 MPa. 

Para o gesso considerou-se módulo de elasticidade (Egesso) igual a 993 MPa, módulo de elasticidade 

transversal (Ggesso) de 552 MPa e módulo de ruptura igual a 5,2 MPa. Foi adotado um Coeficiente de 

Poisson (ν) igual a 0,3 para todos os materiais. 

Os coeficientes de mola adotados nas ligações entre as placas e os perfis metálicos para o 

modelo estão mostrados na Tabela 1 em MPa. Os valores de kx e ky foram baseados em ensaios de 

Vieira Jr (2011). 

 

Tabela 1 – Coeficientes de mola das ligações placa - perfil 

PLACA kx ky kz køx køy køz 

OSB 1.241,0 1.241,0 RÍGIDO RÍGIDO RÍGIDO 0 

Gesso 426,0 426,0 RÍGIDO RÍGIDO RÍGIDO 0 
Fonte: do Autor 

 

A carga última da ligação com OSB (Pmáx) e o deslocamento para esta carga (δPmáx) para 

translação em X e Y valem respectivamente 2.572 N e 15,72 mm; na ligação com o gesso valem    

382 N e 8,7 mm, com base nos ensaios de Vieira Jr (2011). 

Os resultados da wall 1 são apresentados em comparação com os obtidos por simulação em 

Abaqus/CAE na Figura 9. A deformada da estrutura aumentada em 5 vezes pode ser visualizada na 

Figura 10, onde também são mostradas as tensões de von Mises que atuam nos painéis OSB. 
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Figura 9 – Resultados wall 1: experimental x modelo numérico 
Fonte: do Autor 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Deformada da wall 1 aumentada 5 vezes com as tensões de von Mises 
Fonte: do Autor 

 

2.4.2. Painel ensaiado por Liu, Peterman e Schafer (2012) 

 

Liu Peterman e Schafer (2012) realizaram diversos ensaios experimentais em painéis sujeitos 

ao cisalhamento de acordo com os modelos apresentados nas Figuras 1 e 2 (início do capítulo). O 

presente trabalho realizou uma modelagem do painel 1c cujas dimensões são: 1,22 m x 2,74 m; com 

guias inferior e superior em perfil U 152,4x38,1x1,45 mm e montantes em perfil Ue 

152,4x41,27x12,7x1,45 mm. Possui uma tira metálica com largura 38,1 mm e espessura 1,45 mm na 

emenda das placas OSB e uma viga acoplada na parte superior em perfil U 305x50,8x2,57 mm. 
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Os montantes laterais consistem em um conjunto com dois perfis parafusados a cada 305 mm. 

As conexões com o OSB apresentam espaçamento entre parafusos de 300 mm no montante central e 

150 mm nas guias e tira de emenda. Quanto aos montantes laterais o espaçamento resultante é de 150 

mm de maneira alternada, ou seja, ora ligado em um perfil ora em outro. 

A espessura da placa OSB é de 11,11 mm. Novamente a carga aplicada é distribuída para a 

face superior da guia através de uma viga rígida, conforme dispositivo utilizado no ensaio.  

Na Figura 11 pode-se observar uma vista de cada face do painel completo onde os materiais 

são diferenciados pela cor (OSB marrom; aço na cor cinza) e os Point-Based Fasteners (em verde). A 

discretização do modelo utilizou elementos de tamanho aproximadamente 10 mm. 

 

               
 

Figura 11 – Vista frontal e traseira do painel 1c ensaiado por Liu, Peterman e Schafer (2012) 
Fonte: do Autor 

 

O aço utilizado possui Modulo de Elasticidade (Es) igual a 200 GPa e demais propriedades 

determinadas via ensaios de caracterização realizados por Liu Peterman e Schafer (2012), conforme 

Tabela 2. O OSB apresenta as mesmas características do painel anterior (item 2.4.1) e o coeficiente 

de Poisson (ν) adotado igual a 0,3 para todos os materiais. 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas consideradas para o aço 

Elemento fy (MPa) fu (MPa) εu (%) 

Montantes 386,8 543,3 14,9 

Guias 443,35 499,2 16,5 

Viga do Pavimento 313,0 424,0 30,5 

Tira de Emenda 345,0 - 15,0 

Fonte: Modificada de Liu Peterman e Schafer (2012) 

Nota: as propriedades da tira de emenda estão conforme o tipo do aço (50 ksi). 

 

Os coeficientes de mola adotados nas ligações entre a placa OSB e os perfis metálicos para o 

modelo estão mostrados na Tabela 3 em MPa. Os valores de kx e ky foram baseados em ensaios de 

Peterman e Schafer (2013). 

 

Tabela 3 – Coeficientes de mola das ligações OSB - perfil 

PLACA kx ky kz køx køy køz 

OSB 1.525,0 1.525,0 RÍGIDO RÍGIDO RÍGIDO 0 

Fonte: do Autor 
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A carga última da ligação (Pmáx) e o deslocamento para esta carga (δPmáx) para translação em 

X e Y valem respectivamente 2.113 N e 6,73 mm com base nos ensaios de Peteman e Schafer (2013). 

Os resultados do painel 1c são apresentados em comparação com os obtidos por simulação 

em Abaqus/CAE na Figura 12. 

 

 
 

Figura 12 – Resultados painel 1c: experimental x modelo numérico 
Fonte: do Autor 

 

A deformada da estrutura aumentada em 5 vezes pode ser visualizada na Figura 13, onde 

também são mostradas as tensões de von Mises que atuam nos painéis OSB. 

 

                                                       
 

Figura 13 – Deformada do painel 1c aumentada 5 vezes com as tensões de von Mises 
Fonte: do Autor 
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3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto pode-se concluir que a metodologia de simulação adotada é satisfatória e 

conduziu a resultados próximos aos obtidos via ensaios experimentais. Vale salientar que a correta 

consideração do comportamento não linear das ligações parafusadas entre as placas de fechamento e 

os perfis metálicos é de suma importância para o sucesso na modelagem dos painéis. Aprimoramento 

na estratégia para considerar o “softening” (resistência pós-colapso) é algo desejado e pode ser objeto 

de trabalhos futuros.  
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