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8. ENSAIOS DE PAREDES DE ALVENARIA COM ABERTURA

________________________________________________________________

Com a análise dos resultados dos ensaios sobre paredinhas verificou-se que a

aplicação de um revestimento armado contribuiu, de modo geral, para a melhoria da

ductilidade, rigidez e resistência de paredes de alvenaria solicitadas à compressão

axial, diagonal e flexão.

Para aplicação da técnica em protótipos, isto é, em condições mais próximas das

reais, procurou-se idealizar uma parede em tal situação que ficasse submetida a

algumas das solicitações estudadas (compressão, cisalhamento e tração indireta).

A idéia foi basicamente desenvolvida mais com o sentido de elaborar um

exemplo demonstrativo da técnica de reabilitação do que propriamente estabelecer

um método de dimensionamento, até mesmo porque na prática da Engenharia as

situações são muito diversificadas.  Antes que fosse executado o protótipo foram

feitas análises teóricas para avaliação da distribuição das tensões, da ordem de

grandeza dos esforços e do provável comportamento do protótipo na ruptura, sob

determinadas condições de geometria da parede e condições de carregamento.

Primeiramente, buscando realizar um ensaio simples, de fácil execução e baixo

custo, tomou-se a decisão de estudar protótipos com uma ou duas aberturas, para que

houvesse desvio de tensões e consequentemente a contribuição do revestimento fosse

significativa e pudesse ser melhor observado o seu desempenho.  Idealizou-se então

um protótipo (Figura 8.1) com carregamento distribuído no topo de toda parede.

Mas, na prática de laboratório, a distribuição do carregamento aplicado seria de

difícil execução, devido ao tamanho do modelo e à necessidade de diversos atuadores

hidráulicos, sem que haja atuadores servo-controlados em número e capacidade de

carga suficientes.
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Sendo assim, eliminou-se uma das aberturas, passando-se a estudar um modelo

físico simples com uma única abertura, e o carregamento passou a ser concentrado

em uma área reduzida, acima da abertura considerada, conforme esquema ilustrado

na Figura 8.2.  Considerou-se também a existência de verga na parte superior da

janela.
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Figura 8.1 – Aspecto em elevação do primeiro protótipo idealizado.
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Figura 8.2 - Aspecto em elevação do protótipo ensaiado.
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8.1 Descrição dos modelos

Como pode ser visto na Figura 8.2 os modelos possuíam dimensões de 1,99 x

1,60 m com aberturas de 80 x 60 cm.  As três situações de paredes consideradas para

ensaio foram: parede ensaiada sem danos prévios, parede danificada e depois

reabilitada e parede revestida sem danos prévios.

Os modelos foram construídos com blocos de concreto com dimensões de 39 x

19 x 14 cm assentados com juntas em amarração e apresentaram resistência à

compressão média de 10 MPa.  A argamassa de assentamento utilizada foi de traço

1:0,5:4,5 (em volume) apresentando resistência média de 10 MPa. .  A relação

água/cimento utilizada em todas as paredes na argamassa de assentamento foi ≤ 1.

Nas paredes revestidas a argamassa de revestimento aplicada foi de traço 1:3

(em volume) apresentando resistência média à compressão aos 28 dias igual a 20

MPa.  As telas soldadas utilizadas foram do tipo EQ – 120, de fios de 2,77 mm,

espaçados 50 mm, de aço CA-60B.  Em todas as paredes revestidas a espessura do

revestimento considerada foi de 2 cm.

A verga construída sobre a abertura de cada paredes era de blocos tipo canaleta

preenchidos por graute de traço 1:0,1:3:1,7 (em volume) e apresentou resistência

média de 14 MPa.  A verga foi armada com 2 barras de φ 8 mm e localizavam-se

apenas na parte superior da abertura (Figura 8.3).  Os blocos que ficavam em contato

com a chapa de aplicação de carga também foram grauteados.

Para cada modelo construído foram moldados 2 prismas cheios com graute e

dois prismas sem graute.

graute

Bloco canaleta

armadura

Figura 8.3 – Ilustração dos componentes de uma verga.
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Na região de aplicação da força externa, foi feita uma verificação do efeito da

compressão localizada, limitando-a de forma que a tensão de contato atuante não

superasse a tensão de contato admissível.  Sendo assim tem-se para paredes sem

revestimento:

Fmáx. = 155 kN

fp = 15 MPa       ⇐ resistência de prismas grauteados, conforme os

resultados apresentados no Anexo D

pcon
_

0,25ff =    ⇐ tensão admissível de contato em toda a área

Tensão admissível = 0,25 x 15 = 3,75 MPa

Tensão atuante = 155 x 14 x 40 = 2,7 MPa

Deste modo, a tensão atuante foi menor que o valor admissível.  Para as

paredes revestidas não foi possível fazer essa verificação, pois os prismas que foram

revestidos para ensaio sofreram erro de moldagem e seus resultados foram

descartados para efeito desta análise.

8.2 Descrição dos ensaios

O ensaio consistiu em aplicar uma força concentrada topo da parede, acima do

centro do vão da abertura.  Os blocos na área de aplicação da força foram

preenchidos por graute e a superfície regularizada com massa plástica.  O

carregamento foi aplicado por atuadores servo-controlados com capacidade máxima

de 500 kN, por incrementos de carga correspondente a 10 kN.  Depois de aplicado o

carregamento era feita a vistoria na parede para verificação de qualquer fissura

aparente.  A velocidade de aplicação da força foi de 0,005 mm/s.

O esquema da instrumentação do modelo pode ser visto na Figura 8.4.  Foram

medidos por transdutores de deslocamento os encurtamentos longitudinais nos dois

planos da parede e a flecha obtida na abertura da parede.

Os principais fenômenos observados foram a força última, força da primeira

fissura, forma de ruína e configuração das fissuras.  Os gráficos da flecha e dos
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deslocamentos dos demais transdutores (1, 2, 3, 4, 5 e 7 estão apresentados no

ANEXO D.

Foram também realizados ensaios em blocos e prismas com e sem graute

segundo a NBR 7186 e a NBR 8215.  Os resultados desses ensaios também estão

descritos no ANEXO D.

7 2 6 51

Figura 8.4 – Instrumentação do modelo.

6

4 3

57

2 1

Figura 8.5 - Vista de cima dos do protótipo instrumentado.

8.3 Resultados obtidos

a) Parede P01 (sem revestimento)

O ensaio da parede P01 foi interrompido com um carregamento de 150 kN

quando já se apresentava um quadro de fissuração bastante disseminada.  A 1ª fissura

apareceu com uma força de 60 kN no meio do vão da abertura.  As demais fissuras

apareceram com cargas mais elevadas e apresentavam-se inclinadas ( ≅ 120 kN).

Com um carregamento bem próximo do máximo obtido verificou-se o

aparecimento de fissuras verticais nos cantos do vão tanto na parte superior como na
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parte inferior.  A fissura vertical que apareceu embaixo do ponto de aplicação da

força prolongou-se pela camada horizontal da argamassa de assentamento

alcançando a extremidade da parede.  Observou-se também fissuras na face da

espessura da parede na fiada que se encontrava abaixo da que estava aplicada a força.

Verificou-se também um pequeno esmagamento dos blocos localizados na fiada

abaixo da verga.

b) Parede P02 (revestida sem danificação prévia)

A parede P02 foi ensaiada reforçada sem nenhum dano prévio.  A força de

ruptura da parede foi de 363 kN.  A primeira fissura ocorreu com uma força de 140

kN no meio do vão da abertura.  Só com um carregamento de 180 kN observou-se

aumento da abertura da mesma fissura.  As demais fissuras apresentaram-se de forma

inclinada.  Observou-se também fissuras horizontais na espessura da parede e

fissuras verticais nos cantos da abertura. Também houve esmagamento dos blocos

que se encontravam embaixo da verga.

c) Parede P03 (sem revestimento)

A parede P03 chegou à ruptura com um carregamento máximo de 155,8 kN.  A

configuração de fissuras foi a mesma apresentada pela parede P01 inclusive a carga

de primeira fissura.  Na última etapa de carregamento houve descolamento total da

primeira fiada de blocos.  Observou-se também fissuras nos cantos superiores e

inferiores do vão, acompanhando a camada de argamassa.

d) Parede P01r (reabilitada)

A parede P01r foi ensaiada após ter sido previamente danificada (P01).  A carga

de ruptura foi de 312,12 kN.  A primeira fissura foi observada com um carregamento

de 120 kN.  De um modo geral as fissuras se apresentaram de forma inclinada mas,

também foram observadas fissuras verticais nas fiadas superiores de blocos.  Não

foram observadas fissuras verticais nos cantos dos vãos, nem esmagamento dos

blocos da fiada abaixo da verga.
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• Documentação fotográfica da Parede P01 (danificada)

Figura 8.6 – Aspecto geral da parede P01 (sem revestimento).

Figura 8.7 – Configuração de fissuras da parede P01.
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Parede P01 (sem revestimento)
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Figura 8.8 – Gráfico força x deslocamento da parede P01 – transdutores 1, 2, 3e 4.
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Figura 8.9 – Gráfico força x deslocamento da parede P01 – transdutor 6.
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• Documentação fotográfica da Parede P02 (revestida sem danificação prévia)

Figura 8.10 – Aspecto geral da parede P02 (revestida).

Figura 8.11 – Configuração das fissuras.
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Parede P02 (reforçada)
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Figura 8.12 – Gráfico força x deslocamento da parede P02 – transdutores 1, 2, 3 e 4.
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Figura 8.13 – Gráfico força x deslocamento da parede P02 – transdutor 6.
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• Documentação fotográfica da Parede P03 (sem revestimento)

Figura 8.14 – Esquema de ensaio da parede P03.

Figura 8.15 – Configuração de fissuras da parede sem revestimento.
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Figura 8.16 – Gráfico força x deslocamento da parede P03 – transdutores 1, 2, 3 e 4.
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Figura 8.17 – Gráfico força x deslocamento da parede P03 – transdutor 6.
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• Documentação fotográfica da Parede P01r (recuperada)

Figura 8.18 – Configuração de fissuras da parede reabilitada – face A.

Figura 8.19 – Configuração de fissuras da parede P1r – face B.
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Figura 8.20 – Gráfico força x deslocamento da parede P01r – transdutores 1, 2, 3 e 4.
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Figura 8.21 – Gráfico força x deslocamento da parede P01r – transdutor 6
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8.4 Análise dos resultados

Na Tabela 8.1 estão demonstrados, de modo resumido, os resultados dos

protótipos ensaiados e na Figura 8.22 e Figura 8.23 os gráficos força x deslocamento

das diferentes situações estudadas.

Tabela 8.1 – Resumo dos resultados obtidos

Parede
analisada

Situação de
revestimento

farg.rev.

(MPa)
F1ª fissura

(kN)
Fmáx.

(kN)
δmáx
(mm)

P01 Sem revestimento  60 150,00 1,4156

P02 Reforçada 20 140 356,41 2,1382

P03 Sem revestimento  60 155,80 1,2285

P01r Reabilitada 20 120 312,12 2,5777

Observações:
farg.rev. = resistência da argamassa de revestimento;
F1ª fissura = força da primeira fissura;
Fmáx. = força de ruína;
δmáx. = flecha devida à força de ruína (medida pelo transdutor 6)

Analisando-se os resultados experimentais, pode-se dizer que, de modo geral, a

ruína das paredes ocorreu como conseqüência do cisalhamento, com manifestação de

escorregamento de blocos nas juntas e de fissuras inclinadas na região superior à

abertura.

O esforço de tração que surgiu na parte superior da abertura foi absorvido pela

verga embutida, que conta com armadura.  A fissuração inicial da verga não alterou

significativamente a rigidez do conjunto, tanto que por ocasião da abertura da

primeira fissura, não se notou fortes indícios de perda de rigidez, a não ser na parede

P01r, que já havia sido danificada previamente.

Uma discussão mais detalhada dos resultados experimentais é apresentada no

item seguinte, em conjunto com os resultados teóricos da análise numérica.
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Figura 8.22 –Gráfico força x deslocamento das protótipos ensaiados – transdutores 1, 2, 3 e 4.
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Figura 8.23 –Gráfico força x deslocamento das protótipos ensaiados – transdutor 6.
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8.5 Análise numérica

O objetivo das análises numéricas realizadas foi tão somente constatar a

distribuição de tensões e a ordem de grandeza dos esforços que surgem em paredes

de alvenaria quando submetidas às forças aplicadas em uma região do topo da

parede.  No entanto, algumas conclusões interessantes puderam ser formuladas com

base nesta análise e na comparação de seus resultados teóricos com os experimentais.

O elemento plano utilizado para essa análise foi o PLANE 42 cujas

características já foram descritas no Capítulo 4.  As dimensões da parede analisada

são de 1,99 x 1,60 m com abertura de 80 x 60 cm (dimensões iguais ao protótipo

ensaiado  em laboratório).

Nas análises considerou-se X o eixo horizontal (ao longo do comprimento da

parede) e Y o eixo vertical (ao longo da altura da parede), adotando-se a origem no

vértice inferior esquerdo.  As placas de ensaio foram consideradas infinitamente

rígidas, restringindo-se os nós da base nas direções x e y; e no topo, nos nós onde o

carregamento foi aplicado, estabeleceu-se restrição na direção x, mantendo-se os

demais nós livres (direção y).

A malha gerada do protótipo considerado possui 1.080 elementos e 1.188 nós

(Figura 8.24).  Na Figura 8.25 pode-se observar a deformação do protótipo após

aplicação do carregamento.

No caso de paredes não revestidas, as propriedades assumidas dos materiais

foram decorrentes das considerações efetuadas na análise numérica das paredinhas

submetidas à compressão axial e referem-se ao conjunto da parede (bloco +

argamassa) obtidas pelo modelo de associação em série.  As propriedades adotadas

foram: Epa = 873,29 kN/cm2 e νpa = 0,20, as quais refletem aproximadamente o

comportamento conjunto dos materiais bloco + argamassa de assentamento.  Para a

verga o material considerado foi de Everga = 1.500 kN/cm2 e νpa = 0,20.  As

solicitações foram introduzidas pela aplicação de um carregamento concentrado de

155 kN  (o valor máximo encontrado no ensaio da parede P03).

No caso de paredes revestidas, as propriedades assumidas dos materiais foram

correspondentes à associação em paralelo das características da parede sem

revestimento com as dos revestimentos de argamassa "forte", de modo análogo ao
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empregado no Capítulo 5.  Os valores empregados foram: Epa,rev = 1.161,67 kN/cm2

e νpa = 0,20.  As solicitações foram introduzidas pela aplicação de um carregamento

concentrado de 363 kN  (o valor máximo encontrado no ensaio da parede P02).

Figura 8.24 – Protótipo analisado – ilustração da malha de discretização

Figura 8.25 – Ilustração da malha deformada após aplicado o carregamento

Nas figuras a seguir apresenta-se os gráficos obtidos a partir das considerações

mencionadas, tanto para a parede não-revestida como para a revestida.  É

demonstrada a distribuição das tensões normais nas direções paralelas à bordas da

parede, das tensões de cisalhamento e das tensões principais.
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Figura 8.26 - Distribuição das tensões σx (kN/cm2) - protótipo sem revestimento.

Figura 8.27 - Distribuição das tensões σy (kN/cm2) - protótipo sem revestimento.
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Figura 8.28 - Distribuição das tensões τxy (kN/cm2) - protótipo sem revestimento.

Figura 8.29 - Distribuição das tensões σ1 (kN/cm2) - protótipo sem revestimento.
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Figura 8.30 - Distribuição das tensões σ2 (kN/cm2) - protótipo sem revestimento.

Figura 8.31 - Distribuição das tensões σx (kN/cm2) – protótipo com revestimento.
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Figura 8.32 - Distribuição das tensões σy (kN/cm2) – protótipo com revestimento.

Figura 8.33 - Distribuição das tensões τxy (kN/cm2) – protótipo com revestimento.
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Figura 8.34 - Distribuição das tensões σ1 (kN/cm2) – protótipo com revestimento.

Figura 8.35 - Distribuição das tensões σ2 (kN/cm2) – protótipo com revestimento.
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Observando-se os resultados da análise numérica, os gráficos força x desloca-

mento experimentais das diferentes situações estudadas, a documentação fotográfica

e outros fenômenos visualmente anotados durante os ensaios, elaborou-se a Tabela

8.2.  Nesta tabela, consta uma lista de eventos de interesse, associados aos valores

aproximados da força aplicada e das tensões encontradas na análise numérica.

Tabela 8.2 - – Principais eventos e valores da força aplicada e de tensões

Evento Faplicada
(kN)

σ1,verga
(MPa)

σ1,cisalh
(MPa)

Primeira fissura em P01 e P03 (1/2 da verga) 60 1,34 0,30

Primeiras fissuras inclinadas e sinais de
escorregamento nas juntas em P01 e P03

110 2,45 0,55

Início da instabilidade de P01 120 2,67 0,60

Início da instabilidade de P03 140 3,12 0,70

Ruína de P01 e P03 155 3,45 0,77

Primeira fissura em P01r 120 1,79 0,40

Primeira fissura em P02 140 2,08 0,46

Início da instabilidade de P01r 270 4,02 0,89

Ruína de P01r 312 4,64 1,03

Ruína de P02 363 5,40 1,20

Observações:
Faplicada = força externa aplicada no topo da parede

σ1,verga  = tensão principal de tração junto à borda inferior da verga
σ1,cisalh = tensão principal de tração na região com fissuras inclinadas

Admitindo-se, para efeito desta análise aproximada os seguintes valores:

ft,verga = 1,4 MPa (resistência à tração simples do concreto da verga)

ft,rev = 2,2 MPa (resistência à tração simples da argamassa de revestimento)

τlim = σ1,lim  = 0,57 MPa (tensão de cisalhamento média para paredes não-
 revestidas, conforme ensaios de compressão diagonal)

τlim,rev = σ1,lim,rev = 1,14 MPa (tensão de cisalhamento média para paredes
revestidas, conforme ensaios de compressão diagonal)
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Analisando os resultados da Tabela 8.2 e observando os valores limites das

tensões, pode-se chegar — a grosso modo — às seguintes considerações:

a) a primeira fissura surgiu nas paredes P01 e P03, na região sob a verga,

quando os valores teóricos das tensões se aproximaram do limite de

resistência à tração do concreto da verga;

b) de modo semelhante, a primeira fissura surgiu nas paredes P01r e P02

quando os valores teóricos se aproximaram do limite de resistência à tração

da argamassa de revestimento.  Lembra-se que a parede P01r foi previamente

danificada, por isso fissurou antes da parede P02;

c) as primeiras fissuras inclinadas e sinais de escorregamento dos blocos nas

juntas ocorreram nas paredes P01 e P03 quando passaram a sofrer tensões

principais de tração próximas ao limite de resistência determinado nos

ensaios de compressão diagonal de paredes sem revestimento;

d) como a ruína das paredes ocorreu basicamente pelo efeito de cisalhamento,

pode-se notar que o processo de instabilidade começou nas paredes P02 e

P01r quando as tensões principais ultrapassaram o limite de resistência

determinado nos ensaios de compressão diagonal de paredes revestidas com

argamassa forte e telas soldadas.

Os esforços de tração no restante da parede não provocaram maiores danos, com

diminuição da sua capacidade resistente.  Nas laterais dos modelos, esforços de

tração, como previstos na análise numérica, causaram fissuras nas juntas de

argamassa, como se pode observar na documentação fotográfica apresentada.

Quanto aos esforços de compressão, observa-se nas paredes sem revestimento

que com o carregamento considerado as maiores tensões de compressão se

encontram nos cantos superiores da abertura, no encontro com a verga (Figura 8.27).

Os valores dessas tensões teóricas são da ordem de 4,8 MPa.  Para esse mesmo valor

de tensão, as paredes sem revestimentos que foram ensaiadas à compressão axial já

apresentavam uma certa não-linearidade.  Considerando também que o efeito de
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tensões concentradas em cantos vivos são mais danosos, justifica-se o esmagamento

dos blocos nesse mesmo local durante os ensaios das paredes com abertura.  Nas

paredes revestidas, uma concentração de tensões também ocorre, mas o revestimento

e a armadura existente minimizam as suas conseqüências.

A não ser nos cantos e na região de aplicação da força externa, os esforços de

compressão são pequenos e não causam maiores danos.

Esta análise comparativa de tensões, ainda que grosseira, permite afirmar que os

limites de resistência ao cisalhamento ou à tração por compressão diagonal

ofereceram um bom parâmetro para avaliação da capacidade resistente das paredes

de alvenaria, reforçadas ou não com revestimentos resistentes.

Nas Figuras 8.29 a 8.32, pode-se comparar os resultados oferecidos pela análise

numérica simplificada com os resultados experimentais.
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Figura 8.36 – Gráfico força x deslocamento das paredes sem revestimento na análise
experimental e teórica (transdutores 1, 2, 3 e 4).
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Figura 8.37 – Gráfico força x deslocamento das paredes revestidas na análise
experimental e teórica (transdutores 1, 2, 3 e 4).
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Figura 8.38 - Gráfico força x deslocamento das paredes sem revestimento na análise
experimental e teórica (transdutor 6).
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Figura 8.39- Gráfico força x deslocamento das paredes revestidas na análise
experimental e teórica (transdutor 6).

Pela análise dos gráficos, pode-se observar claramente que os resultados teóricos

da flecha medida sob a verga não representaram bem a deformabilidade da parede.

Por outro lado, os deslocamentos das partes laterais à abertura foram melhor

avaliados pelo modelo teórico, no caso das paredes não-revestidas.  No caso de

paredes revestidas, os resultados também não foram bons.

Para explicar esses fatos, é preciso observar os seguintes aspectos:

• o modelo numérico assume linearidade física e geométrica, portanto tem

sérias limitações iniciais;

• admite-se que a parede é constituída por um único material, linear e isótropo,

com módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson de valores iguais aos

obtidos em ensaios de compressão axial.  Deve-se salientar que neste caso,

de paredes com aberturas, as solicitações já não são mais axiais e paralelas à

direção das faces dos blocos, nem perpendiculares às camadas de argamassa

de assentamento horizontais.  As forças inclinadas tendem a provocar

distorção dos blocos e solicitações nas camadas de argamassa nas juntas

verticais, nem sempre bem preenchidas;
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• nessas condições, a parede tem características anisotrópicas que o modelo

teórico não tem condições de suprir.  Há uma forte tendência, nessas

condições dos deslocamentos teóricos serem inferiores aos experimentais;

• a avaliação de tensões, feita de modo aproximado, não fica tão prejudicada

quanto a avaliação da deformabilidade.

8.3 Conclusões parciais

• o exemplo demonstrativo apresentado neste capítulo mostra que a técnica de

reabilitação tem condições de ser explorada em situações reais;

• a análise numérica simplificada ofereceu diretrizes para a identificação de

regiões críticas, demonstrando que há condições de se desenvolver métodos mais

requintados de dimensionamento dos revestimentos e do reforço como um todo;

• demonstrou-se também que é importante o desenvolvimento de métodos

numéricos mais adequados para avaliação dos esforços para projeto e

reabilitação de estruturas de alvenaria.  Para isso, este trabalho oferece

informações experimentais que podem ser úteis na aferição e calibragem dos

modelos teóricos;

• é possível elaborar, com o auxílio dos resultados aqui obtidos e em outros

trabalhos como este, um conjunto de recomendações práticas para a reabilitação

de patologias típicas em alvenaria estrutural, assim como para o projeto de

estruturas novas.


