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RESUMO 

NASCIMENTO NETO, J. A.     Estudo de painéis com abertura constituídos por alvenaria 

estrutural de blocos. São Carlos, 2003. 320p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo. 

O estudo abordado nesta tese relaciona-se ao comportamento de painéis com abertura 

constituídos por alvenaria estrutural de blocos. A motivação pelo tema teve como base um 

estudo anterior, em que o autor verificou a grande influência dos lintéis no comportamento do 

sistema de contraventamento de edifícios em alvenaria estrutural. O aspecto mais geral do 

estudo ora desenvolvido foi avaliar, de forma minuciosa, o efeito de acoplamento causado pela 

presença de lintéis no painel. Para tanto, foram realizados ensaios com modelos físicos 

reduzidos na escala 1:3, cujos resultados foram avaliados de modo qualitativo, sem o 

compromisso de determinar correlações com protótipos. Várias configurações de painéis 

isolados e painéis com abertura representativa de porta e janela foram ensaiadas, de modo a se 

avaliar o efeito de acoplamento gerado pelo lintel. Além disso, foram avaliados, também, os 

efeitos de diferentes intensidades de pré-compressão e de armaduras construtivas no 

comportamento do painel. A análise dos resultados experimentais foi dividida em duas etapas: 

aplicação da pré-compressão e aplicação da força horizontal. Na primeira foram verificadas as 

deformações axiais dos painéis e determinados os correspondentes módulos de deformação 

longitudinal. Na segunda etapa foram avaliados a rigidez e os efeitos da não-linearidade de 

forma geral, as deformações ocorridas nos lintéis e nas paredes de cada modelo, assim como em 

regiões críticas para o surgimento de fissuras, a exemplo dos cantos da abertura e da base das 

paredes. Além disso, foram realizadas modelagens numéricas de alguns painéis, utilizando-se o 

método dos elementos finitos, e os resultados obtidos foram comparados com os experimentais. 

Adicionalmente, foram avaliados alguns modelos simplificados na fase linear do 

comportamento dos painéis com abertura de porta, assim como na fase não-linear do painel 

isolado. 

Palavras-chave: alvenaria estrutural, modelos reduzidos, ações horizontais, painéis 

com abertura, experimentação. 

 



ABSTRACT 

NASCIMENTO NETO, J. A.    Study of block masonry walls with openings. São Carlos, 2003. 

319p. PhD Thesis - School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo. 

The present thesis deals with the behavior of block masonry walls with openings. The 

development of the work was motivated by a previous study, where the author verified the large 

influence of the lintels on the behavior of the bracing system of structural masonry buildings. 

The main aspect of the study was the meticulous evaluation of the coupled effect provided by 

the lintels. Many experimental tests on third-scale models were carried out to analyze the 

phenomenon in a qualitative way, without the compromise of determining correlations to the 

prototypes. Several configurations of isolated walls and panels with door and window openings 

were tested, evaluating the coupling action provided by the lintels. The effects of different pre-

compression values and the presence of constructive steel bars were include in the study. The 

analysis of the experimental results was performed in two stages: application of the vertical 

force before the application of horizontal force at the top. In the first stage axial strains were 

measured with the corresponding assessment of the longitudinal Young modulus of the panels. 

The second stage included the stiffness computation and the evaluation of the non-linearity in a 

general sense, the strains on the lintel and the walls, and the critical cracking areas, such as 

wall’s bases and corners. Experimental results were compared with those obtained with Finite 

Element modeling of the panels. Finally simplified models were presented for the linear phase 

of walls with openings and the non-linear behavior of the isolated panels. 

Keywords: structural masonry, reduced models, horizontal actions, panels with 

opening, experimental. 
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