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2 ASPECTOS RELATIVOS A AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ES 

2.1. MODELAGEM NUMÉRICA DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

A modelagem do comportamento da alvenaria estrutural foi e tem sido objeto de 

estudo de vários pesquisadores, a exemplo de Adrian Page e Paulo Lourenço. Tal sistema 

estrutural apresenta grandes dificuldades relacionadas à sua simulação numérica devido a uma 

série de fatores que influenciam seu comportamento, quais sejam: tipo de unidade4 utilizada, 

proporcionamento da argamassa de assentamento, dimensão e forma da unidade, utilização de 

graute e armadura para reforço, orientação das tensões com relação às juntas horizontais e 

verticais, processo de execução da alvenaria. Esses fatores contribuem na constituição de um 

material com comportamento ortotrópico bastante complexo e de difícil avaliação e 

representação. 

2.1.1. Tipos de modelos utilizados 

De acordo com Page (1978), em datas anteriores à referida publicação, a maioria das 

análises considerava a alvenaria como sendo uma associação de unidades e argamassa baseada 

em suas propriedades médias. Assumia-se, freqüentemente, comportamento elástico e isotrópico 

para simplificar o problema, e ignorava-se a influência das juntas de argamassa agindo como 

planos de ruptura. Hipóteses dessa natureza podem ser satisfatórias para prever deformações a 

baixos níveis de tensões, mas não o são a elevados níveis de tensões quando ocorre considerável 

redistribuição das mesmas. Tal redistribuição é proveniente do comportamento não-linear do 

material, predominantemente nas juntas de argamassa, e da ruptura local causada pela perda de 

aderência entre argamassa e unidade. O estudo apresentado pelo autor, sendo um dos primeiros, 

                                                 
4 É comum fazer uso da terminologia “unidade” para denotar, de modo geral, qualquer tipo de tijolo ou 
bloco utilizado na execução do sistema construtivo em alvenaria. 
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considera a alvenaria como um material de duas fases constituído por tijolos com 

comportamento elástico inseridos numa matriz de argamassa inelástica. As características de 

ruptura na junta, definida pela violação do critério de resistência de aderência à tração ou ao 

cisalhamento, foram implementadas num programa baseado no Método dos Elementos Finitos, 

sendo modeladas as propriedades não-lineares da junta e permitida a ocorrência de ruptura 

progressiva dessa junta. 

Ainda segundo o autor, pode-se fazer uma analogia deste tipo de modelagem com 

aquela realizada em “jointed rock”. Neste caso as juntas são consideradas como elementos de 

ligação agindo em conjunto com os elementos contínuos. No caso da alvenaria pode-se 

considerar um contínuo elástico de elementos de tijolos dispostos entre um arranjo regular de 

elementos de junta ou ligação. O elemento junta da argamassa tem baixa resistência à tração, 

alta resistência à compressão, e uma resistência ao cisalhamento que é função da aderência e da 

tensão de compressão atuante. Desse modo, as características não-lineares do modelo da 

alvenaria são baseadas nas características de deformações não-lineares das juntas sob 

cisalhamento e compressão, além da ruptura local e do escorregamento que ocorre nessas juntas. 

O comportamento de um painel de alvenaria, em seu plano médio, é então modelado utilizando-

se um contínuo de elementos de estado plano de tensões com elementos de ligação superpostos 

para simular as juntas de argamassa. Os tijolos são modelados com os elementos regulares de 

estado plano de tensão com quatro graus de liberdade internos e propriedades elásticas e 

isotrópicas. A FIGURA 2-1 ilustra uma subdivisão típica desses elementos finitos. 

 
FIGURA 2-1 Subdivisão típica de elementos finitos [Adaptado de Page (1978)]. 

O modelo foi avaliado comparando-se seus resultados com aqueles obtidos 

experimentalmente em ensaio de flexão no plano de um painel. A distribuição de tensões foi 

reproduzida com razoável grau de precisão, mesmo no caso de elevados carregamentos quando 

ocorre substancial redistribuição de tensões. O autor comenta que a utilização do conceito de 

elemento junta possibilita a reprodução de várias características não-lineares da alvenaria a 

partir de propriedades definidas em ensaios uniaxiais, eliminando-se a necessidade de realização 
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de ensaios biaxiais que são mais complexos. Informações mais detalhadas a respeito do 

elemento junta podem ser encontradas em Page (1978). 

O comportamento estrutural da alvenaria também foi avaliado por estudos 

apresentados em Hamid (1981). O trabalho consistiu no emprego de um critério de ruptura 

baseado na Teoria de Hoffman a qual leva em consideração o comportamento biaxial do 

material. Segundo o autor, para que se possa formular um critério para alvenaria é necessário 

levar em consideração o comportamento sob o estado biaxial de tensões e seus possíveis modos 

de ruptura, quais sejam: cisalhamento ao longo das juntas horizontais e verticais críticas; e 

ruptura por tração do bloco, argamassa, e graute, ou ambos. Além disso, a ruptura por 

cisalhamento deve considerar o efeito da tensão de compressão perpendicular ao plano de 

escorregamento devido à sua grande influência na resistência ao cisalhamento do conjunto. 

As teorias de ruptura baseadas no comportamento isotrópico do material não são 

aplicáveis à alvenaria por serem conceituadas no invariante do estado de tensões, onde a 

orientação das tensões não produz efeito algum na resistência. No caso de blocos vazados, o 

grauteamento prover uma continuidade parcial reduzindo o grau de anisotropia do conjunto e, 

neste caso, o comportamento isotrópico pode levar a bons resultados dependendo das 

características do bloco e do graute. 

Diante dessas avaliações, o critério original de Hoffman foi modificado com o intuito 

de levar em consideração o efeito das tensões de compressão na resistência ao cisalhamento, 

tanto nas juntas horizontais quanto nas juntas verticais, bem como considerar a interação entre 

bloco, argamassa e graute na resistência à tração. O modelo foi avaliado comparando-se seus 

resultados com estudos experimentais de prismas grauteados e não-grauteados constituídos por 

blocos vazados de concreto. Os estudos experimentais foram realizados com diferentes estados 

de tensões (tração e compressão axiais) e variando-se a direção das juntas. Além dos estudos 

experimentais, o modelo foi avaliado com outros dois modelos teóricos: teoria da máxima 

tensão5 e teoria de Hill-Tasia5, que não levam em consideração a relação entre resistência ao 

cisalhamento e tensão de compressão. 

Segundo o estudo, o modelo proposto apresentou resultados mais próximos dos 

experimentais no caso de compressão axial, tanto para prismas grauteados quanto para prismas 

não-grauteados. No entanto, o modelo original de Hoffman apresentou resultados mais 

condizentes com o experimento no caso de tração axial. Além disso, verificou-se que o critério 

proposto não previu apenas a tensão máxima da alvenaria sob o estado biaxial de tensões, mas 

também seu modo de ruptura. Mesmo o modelo apresentando resultados satisfatórios no caso de 

prismas, o autor recomenda que sejam feitas avaliações com resultados de testes em painéis 

                                                 
5 Maiores detalhes a respeito dessas teorias podem ser obtidos em Jones (1975). 
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constituídos por distintas combinações de materiais antes que sua aplicação geral seja 

recomendada. 

Um tipo de modelagem bastante interessante é apresentado em Riddington (1994). Os 

tijolos e argamassas são representados por diferentes elementos, os quais permitem a utilização 

das características de cada material separadamente. Desenvolveu-se um programa que utiliza 

elementos retangulares de estado plano de tensões com quatro nós, onde a interface 

unidade/argamassa é representada por uma série de elementos de ligação como ilustrado na 

FIGURA 2-2. Cada elemento de ligação é um elemento linear fictício com comprimento nulo e 

rigidez elevada que une um nó pertencente à unidade com o nó oposto da argamassa ao longo de 

uma interface. A modificação na rigidez dos elementos de ligação constitui um meio de simular 

a fissuração e o escorregamento ao longo das interfaces unidade/argamassa. 

   
FIGURA 2-2  Segmento típico de parede com os elementos de ligação [Adaptado de 

Riddington (1994)]. 

Dois tipos de não-linearidades são utilizados pelo modelo: não-linearidade devido à 

progressão da ruptura (fissuração); e a não-linearidade material da argamassa. Segundo o autor, 

para o nível de tensões às quais os painéis estão submetidos, é razoável assumir comportamento 

linear para os tijolos e não-linear para a argamassa. Este comportamento não-linear deve ser 

levado em consideração para que se possa prever adequadamente a capacidade última de 

compressão do painel. 

Quanto aos critérios de ruptura, o modelo contempla os seguintes: 

 Ruptura por tração do tijolo; 

 Ruptura por tração da argamassa; 

 Ruptura na interface unidade/argamassa: definida pelo escorregamento sob 

cisalhamento e pela aderência na tração. 

A validade do programa foi testada mediante comparação com estudos experimentais 

de painéis submetidos a esforços de compressão aplicando-se a carga vertical de três formas 
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distintas. Foram utilizados dois tipos de modelagem: uma considerando a não-linearidade física 

da argamassa e outra sem a consideração da mesma. Os resultados obtidos ilustram a boa 

precisão do modelo numérico para determinação da carga de ruptura quando se inclui a não-

linearidade da argamassa. A não consideração dessa não-linearidade implica na obtenção de 

uma carga de ruptura superestimada. A validação do modelo foi testada, também, 

desenvolvendo-se um estudo com a variação da espessura das juntas de argamassa e alterações 

nos valores de resistência à tração, à compressão e módulo de deformação dos tijolos. Assim 

como em resultados apresentados na literatura, verificou-se que a resistência à compressão dos 

painéis diminui com o aumento da espessura da junta e aumenta com o acréscimo da resistência 

à tração do tijolo. 

Uma nova tendência para a modelagem da alvenaria, baseado na Mecânica da Fratura, 

tem sido avaliada por alguns pesquisadores. Neste âmbito cita-se Ghosh (1994) que utilizou 

critérios de Mecânica da Fratura disponíveis na biblioteca do pacote de programas Abaqus 

Versão 5.2. Foi desenvolvida uma modelagem plana em elementos finitos considerando-se as 

unidades e a argamassa como elementos contínuos distintos. O modelo de material empregado 

foi o “concrete” o qual leva em consideração o comportamento em estado biaxial de tensões. O 

critério de fratura foi aplicado à interface unidade/argamassa na tentativa de se ter um maior 

controle quanto ao surgimento de fissuras provenientes da perda por aderência na tração. 

Ocorrendo essa perda de aderência as interfaces interagem segundo o modelo clássico de atrito 

de Coulomb. O autor alerta para a consideração do coeficiente “a0” do modelo “concrete”. Tal 

coeficiente, definido como o quociente entre a carga última sob compressão biaxial e a carga 

última sob compressão uniaxial, é um dado fornecido ao programa. O alerta incide no fato de 

não existirem resultados experimentais dessa natureza para tijolos maciços e argamassa, e na 

adoção inadequada de um valor para esse coeficiente resultando numa má representatividade do 

comportamento estrutural. No caso do concreto, utiliza-se um valor típico igual a 1,16. 

No trabalho não foi apresentada aplicação desse modelo, não permitindo avaliá-lo 

quanto à sua eficiência e qualidade para representar o comportamento da alvenaria. É oportuno 

fazer alguns comentários sobre a utilização desse modelo com o programa Abaqus: 

 Há a necessidade de utilização de modelos com elementos de contato, o que 

ocasiona a geração de uma rede em elementos finitos bastante refinada. 

 Neste caso pode-se considerar que a aplicação do modelo resume-se a corpos-de-

prova como prismas e pequenas paredes (utilizados na caracterização do material alvenaria), 

pois em estruturas maiores como painéis o esforço computacional necessário torna, 

provavelmente, injustificável sua aplicação. 

Estudos mais elaborados relativos à modelagem numérica da alvenaria podem ser 

encontrados em Lourenço (1996). Segundo o autor pode-se classificar a modelagem da 
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alvenaria em três tipos básicos: micro-modelagem detalhada, micro-modelagem simplificada e 

macro-modelagem. A micro-modelagem detalhada consiste na discretização isolada dos 

componentes constituintes da alvenaria: as unidades e juntas de argamassa são discretizadas por 

elementos finitos contínuos e a interface unidade/argamassa por elementos descontínuos, 

FIGURA 2-3(b). Neste caso, leva-se em consideração o módulo de deformação, o coeficiente de 

Poisson e, opcionalmente, as propriedades inelásticas tanto da unidade quanto da argamassa. Na 

micro-modelagem simplificada consideram-se elementos contínuos para as unidades e 

elementos descontínuos para a interface, FIGURA 2-3(c). Neste tipo de modelagem cada junta, 

que representa a junta de argamassa e duas interfaces unidade/argamassa, é associada a uma 

interface média enquanto que as unidades são expandidas de modo a manter a geometria 

inalterada. A alvenaria é considerada como um grupo de unidades elásticas aderidas às juntas 

por linhas potenciais de fratura e/ou escorregamento, de modo que toda não-linearidade do 

problema é atribuída à junta.  Finalmente, a macro-modelagem consiste na representação de 

uma porção da alvenaria por um único elemento finito contínuo que leva em consideração as 

propriedades ortotrópicas do material composto, FIGURA 2-3(d). 

 

 
FIGURA 2-3 Modelagens numéricas típicas para alvenaria estrutural [adaptado de 

Lourenço (1996)]: (a) Trecho de uma estrutura em alvenaria; (b) Micro-modelagem detalhada; (c) 
Micro-modelagem simplificada; (d) Macro-modelagem. 

Não se pode afirmar que um tipo modelagem é preferível dentre as apresentadas 

porque há distintos campos de aplicação para cada uma delas. Segundo o autor, a micro-

modelagem é bastante interessante sob o aspecto de uma investigação local do comportamento, 

mas também pode ser aplicada em sistemas estruturais mais modernos como aqueles com 

blocos de concreto e sílico-calcário, onde aberturas de portas e janelas formam, freqüentemente, 

“piers”6 curtos que contém poucas unidades de bloco ao longo do comprimento. Neste caso o 

comportamento do painel é totalmente dependente do “pier”, de modo que se torna bastante 
                                                 
6 Denomina-se “pier" a porção da alvenaria, desde a base até o topo, limitada pelas aberturas de porta e/ou 
janela. 
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interessante uma modelagem individual dos blocos e das juntas. Os macro-modelos são 

aplicáveis quando a estrutura é composta por painéis sólidos com dimensões suficientemente 

grandes de modo que as tensões através ou ao longo de um macro-comprimento sejam 

essencialmente uniformes. Além disso, esse tipo de modelagem é um pouco mais prático por 

apresentar menor tempo de processamento assim como uma malha mais simples em elementos 

finitos. Maiores detalhes a respeito da modelagem da alvenaria tais como aspectos do 

comportamento de amolecimento (softening), propriedades necessárias das unidades e da 

argamassa e propriedades da interface unidade/argamassa, podem ser encontrados em 

Lourenço (1996).  

2.1.2. Aspectos relativos à micro-modelagem 

Devido à posição adotada, neste trabalho, de se investigar detalhadamente o 

comportamento dos painéis, optou-se por realizar análises numéricas utilizando-se a estratégia 

da micro-modelagem detalhada. Para que tal modelagem possa ser utilizada em toda sua 

capacidade de simulação do problema, faz-se necessária a contemplação de todos os tipos 

básicos de mecanismos de ruptura característicos da alvenaria. Tais mecanismos compreendem, 

de acordo com Lourenço (1996): fissuração da junta por tração direta; escorregamento ao longo 

das juntas horizontal ou vertical sob baixos valores de tensões normais; fissuração das unidades 

por tração direta; fissuras de tração diagonal nas unidades quando há intensidades de tensões 

normais suficientes para desenvolver atrito nas juntas; esmagamento da unidade, que é 

comumente identificado com separação das unidades sob tração como resultado da dilatação da 

argamassa a altas intensidades das tensões normais. A FIGURA 2-4 ilustra de forma 

esquemática esses mecanismos. 

 

  
a) Tração direta na junta 

  
(b) Escorregamento da junta 

  
(c) Fissuração da unidade por tração 
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(d) Fissuração por tração diagonal 

  
(e) Fissuração por esmagamento da unidade 

FIGURA 2-4  Mecanismos de ruptura da alvenaria 
[adaptado de Lourenço (1996)]. 

Dentre os mecanismos apresentados anteriormente, torna-se necessário comentar mais 

detalhadamente aqueles que se relacionam com o comportamento da interface 

unidade/argamassa por ser esta a região mais frágil do material alvenaria. Os fenômenos 

associados à interface podem ser representados pelos seguintes mecanismos: tração direta na 

junta e escorregamento ao longo da junta a baixas intensidades de tensões normais. 

Sob o aspecto do mecanismo de tração direta podem ser citados alguns ensaios 

apresentados em Pluijm (1992)7 relativos a corpos-de-prova constituídos por unidades em tijolos 

maciços e sílico-calcário. Os resultados apresentaram uma resistência de aderência à tração 

variando entre 0,3 e 0,9 MPa, de acordo com o tipo de combinação unidade/argamassa. Um fato 

bastante interessante relaciona-se aos corpos-de-prova ensaiados, onde se observou que a área 

de aderência era menor que a área da seção transversal do corpo-de-prova. Verificou-se que a 

área de aderência concentrou-se na região interior, o que pode ser resultado da atuação 

combinada de retração da argamassa e do processo de assentamento das unidades. O autor 

estima, no caso de paredes constituídas por tijolos maciços, uma superfície total de aderência 

em torno de 59% da área da seção transversal. Desse modo, como no caso de unidades vazadas, 

aos tijolos maciços poderia, a princípio, ser associada uma área líquida. Esses resultados 

demonstram algumas influências no comportamento estrutural da alvenaria provenientes do 

processo de execução. 

Quanto ao aspecto do mecanismo de escorregamento na junta, o que está diretamente 

relacionado com a resistência ao cisalhamento, pode-se citar Pluijm (1993)6 que utilizou os 

mesmos tipos de unidades dos ensaios de tração. Neste caso aplicaram-se três níveis de pré-

compressão: 0,1, 0,5 e 1,0 MPa. Os valores de coesão inicial variaram entre 0,1 e 1,8 MPa. No 

caso do ângulo de atrito interno F0, associado ao modelo de atrito de Coulomb e considerado 

como tanF0, obteve-se uma variação entre 0,7 e 1,2, para diferentes combinações 

unidade/argamassa. O ângulo de atrito interno residual8 Fr, também considerado como tanFr, 

resultou num valor aproximadamente constante e igual a 0,75. Um fenômeno de extrema 

                                                 
7 Apud Lourenço (1996). 
8  O atrito interno residual refere-se ao Critério de Coulomb após a ocorrência do deslizamento. 
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importância associado ao comportamento sob cisalhamento é a dilatância. Sua intensidade é 

avaliada pelo ângulo de dilatância y que mede a “penetração” de uma unidade sobre a outra sob 

cisalhamento. Verificou-se, neste caso, que a dilatância depende do nível de tensões de 

confinamento. No caso de pressões de confinamento baixas, o valor médio de tany variou entre 

0,2 e 0,7, dependendo da rugosidade apresentada pela superfície da unidade. Para altas pressões 

de confinamento, tany decresce a zero. Também se observou que a partir do crescimento do 

escorregamento, tany decresce a zero devido ao espalhamento da superfície formada pela 

ruptura por cisalhamento. 

Os possíveis mecanismos de ruptura que podem ocorrer em painéis de alvenaria, 

também foram objeto de estudo em Andreaus (1996). Os modelos utilizados consideram a 

alvenaria sob estado biaxial de tensões, caracterizado por tensões normais e paralelas às juntas 

horizontais e tensões de cisalhamento, FIGURA 2-5. 

 
FIGURA 2-5 Estado de tensões nos painéis de alvenaria. 

O estudo desenvolvido consiste na aplicação de critérios de ruptura, bastante 

conhecidos na literatura, na análise de painéis de alvenaria estrutural. Os critérios estudados 

(Mohr-Coulomb, Saint Venant e Navier) foram utilizados na previsão do estado de tensões, ao 

qual podem ser associados três modos fundamentais de ruptura: escorregamento das juntas de 

argamassa, fissuração dos tijolos e separação das juntas, e separação no plano médio do painel. 

A lei de atrito de Mohr-Coulomb foi levemente modificada para levar em consideração a 

dependência não-linear da resistência ao cisalhamento com a tensão normal em elevados níveis 

de compressão. A aplicação do critério da máxima deformação por tração (Saint Venant) 

necessitou da suposição da elasticidade ortotrópica não-simétrica e da hipótese de ruptura 

elasto-frágil para o material. O critério da máxima tensão de compressão (Navier) foi aplicado 

com a suposição conservativa de não dependência entre resistências de compressão na direção 

das juntas horizontais e verticais. 

Os critérios de ruptura utilizados foram avaliados mediante comparação com 

resultados experimentais encontrados na literatura. Esses resultados foram coletados de modo a 

definir aproximadamente, em parâmetros adimensionais, a variação da intensidade das tensões 
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onde ocorrem os diferentes modos de ruptura. Tal avaliação demonstrou a boa 

representatividade obtida com os critérios, impostos os seguintes limites: painéis com pequenas 

dimensões, espessura simples, unidades sólidas, juntas regulares de alvenaria, e cargas no plano 

do painel. A esses critérios foram associados dez mecanismos de ruptura relativos às juntas de 

argamassa e às unidades de alvenaria, conforme apresentado na Tabela 2.1-1 e ilustrado pelas 

FIGURA 2-6. 

 

 



 
 

 
Tabela 2.1-1 – Critérios de ruptura estudados por Andreaus (1996). 

Nível da Intensidade dos Esforços 
Compressão Tração Tipo de 

Mecanismo Cisalhamento normal paralela normal paralela 

Tipos de fissura e/ou 
ruptura 

Figuras 
correspondentes

Descrição dos níveis de 
intensidade dos esforços e 

observações 
1 1 ---- ---- ---- 
2 1 ---- ---- ---- 

Números iguais: mesma 
ordem de grandeza. I 

2 ---- ---- 1 1 

Fissuras em forma de 
escada nas juntas de 

argamassa 

Figura 2-6-1(a) 
Figuras 2-6-1(b) 

e (c) Intensidade dos esforços: 
1 – Baixa; 2 – Média;         

3 – Alta. II 3 1 3 ---- ---- Plano normal ao 
plano do painel Figuras 2-6-2 

1 ---- ---- 3 1 III 
3 1 3 ---- ---- 

Ruptura última Figura 2-6-3 

1 - 3 1 - 3 ---- 1 - 3 ---- 
IV 

1 2 2 ---- ---- 

Ruptura mista 
cisalhamento-

separação 
Figura 2-6-4 

As fissuras escalonadas do 
mecanismo VI ocorrem nos 
casos de painéis constituídos 

por blocos de alta resistência e 
argamassas de baixa 

resistência. 

---- 2 ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- 2 V 
---- 3 1 ---- 1 

Fissuras se 
propagando através 
das unidades e das 

juntas verticais 

Figura 2-6-5(a) 
Figura 2-6-5(b) 
Figuras 2-6-5(c) 

e (d) 

O mecanismo IV pode ser 
considerado como um caso 

intermediário entre os 
mecanismos I e X. 

---- 2 ---- ---- ----  
VI 

---- ---- ---- ---- 2 

Fissuras idênticas às 
do mecanismo V ou 
em forma escalonada 

Figura 2-6-6  

---- ---- 2 ---- ---- Figura 2-6-7(a)  VII 
---- ---- ---- 2 ---- 

Ruptura em um plano 
normal ao do painel Figura 2-6-7(b)  

3 ---- ---- 1 3 Figura 2-6-8(a)  
VIII 

2 ---- ---- 2 2 

Ruptura em forma de 
zig-zag por fissuração 

e escorregamento Figura 2-6-8(b)  

IX ---- ---- ---- ---- ---- ---- Figura 2-6-9  

X 1 3 3 ---- ---- Destacamento no 
plano médio Figura 2-6-10  
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8 - Mecanismo VIII.  

9 - Mecanismo IX. 

 
10 - Mecanismo X. 

 

FIGURA 2-6 Mecanismos de ruptura associados ao modelo apresentado em Andreaus (1996). 

2.1.3. O fenômeno da dilatância 

O fenômeno da dilatância no comportamento da alvenaria, como comentado no item 

anterior, pode ser atribuído à argamassa e associado a uma tendência de aumento do volume 

quando a mesma se deforma sob solicitações tangenciais, podendo ser considerado pelo ângulo 

de dilatância y. Segundo estudos apresentados em Pluijm (1993)9, esse ângulo de dilatância 

tende a zero com o acréscimo da deformação de cisalhamento plástica (escorregamento) e com 

o acréscimo das tensões normais de confinamento. Lourenço (1996) comenta que esses dois 

fenômenos ocorrem freqüentemente combinados, principalmente no caso de alvenaria 

confinada, porque escorregamento com dilatância necessariamente induzem tensões de 

compressão normal. O autor também comenta que é esperada a atuação combinada desses dois 

fatores produzindo uma degradação rápida da dilatância. Por esta razão, o ângulo de dilatância 

y pode ser tomado igual a zero.  

Um exemplo bastante interessante e ilustrativo dos efeitos causados pela simulação 

numérica da dilatância no comportamento de painéis é apresentado em Lourenço (1996). Foi 

feita uma comparação entre os resultados numéricos obtidos considerando-se dois valores do 

ângulo de dilatância: tany = 0,0 e tany = 0,4. A FIGURA 2-7 apresenta a comparação entre os 

diagramas força-deslocamento para as duas modelagens, verificando-se a grande influência da 

                                                 
9 Apud LOURENÇO (1996). 
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dilatância. No caso de tany = 0,4 , a força de ruptura é 1,5 vezes maior para os painéis com 

abertura e 2,5 vezes maior para os painéis sem abertura. Os resultados para o painel sem 

abertura são mais interessantes porque o travamento oriundo do confinamento é tão forte que 

chega a desprover o painel das fissuras diagonais. Neste caso, a ruptura é governada apenas pelo 

“softening” de compressão e, dado que a distribuição de tensões é, na essência, contínua, há um 

acréscimo impressionante de 150% na resistência do painel. 

A apresentação deste exemplo demonstra a importância de uma adequada 

consideração do fenômeno da dilatância na realização de uma micro-modelagem cujo efeito 

pode, inclusive, alterar o modo de ruptura dos painéis. Caso não seja possível considerar-se 

adequadamente tal efeito, o autor recomenda a utilização do valor de tany  igual a zero. 

(a) (b) 
FIGURA 2-7  Influência do ângulo de dilatância na resposta estrutural: (a) Painéis J4D e J5D (sem 

abertura); (b) Painéis JG (com abertura) [adaptado de LOURENÇO (1996)]. 

Um trabalho que considera o efeito da dilatância foi desenvolvido por Zijl (2001).  A 

análise consistiu na investigação numérica do colapso de painéis em alvenaria10 submetidos a 

solicitação cisalhamento-compressão. Neste tipo de modelagem, deve-se tomar cuidado no que 

se refere a consideração do fenômeno da dilatância. Para evitar o problema da superestimação 

da resistência, o autor propôs uma formulação consistente que ilustra o efeito da dilatância no 

comportamento sob cisalhamento-compressão. Foram utilizados dois tipos de modelagens 

apresentadas em Lourenço (1996): a micro-modelagem simplificada ou modelo discreto e a 

macro-modelagem ou modelo contínuo.11 Os critérios de ruptura utilizados também são 

baseados nos critérios de Plasticidade apresentados em Lourenço (1996), com a diferença da 

consideração da dilatância na formulação. Os resultados do modelo discreto proposto são 

comparados aos de painéis com abertura submetidos a força horizontal, onde se verificou boa 

                                                 
10 Os painéis são constituídos por alvenaria de tijolos maciços. 
11 Esses tipos de modelagens foram comentados no item 2.1.1. 
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aproximação quanto ao modo de ruptura dos painéis. Da mesma forma, a rigidez, a força última 

e a resistência do painel foram simulados adequadamente pelo modelo.  

Um ponto de extrema importância e consistência na modelagem é a consideração do 

efeito da dilatância. Esse fenômeno foi identificado como a principal causa do crescimento da 

resistência ao cisalhamento, e sua inadequada modelagem pode superestimar a resistência do 

painel.12 Uma aproximação segura e conservativa é considerar nulo o coeficiente de dilatância, 

de modo que se desconsidera o ganho de resistência e rigidez.  

2.2. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DA ALVENARIA 

Um dos fatores que mais influenciam no comportamento de painéis em alvenaria 

estrutural é a resistência ao cisalhamento da junta. Como comentado em itens anteriores, sem a 

correta simulação desse efeito no modelo numérico a representatividade do comportamento real 

não será adequada. Neste caso faz-se necessária uma avaliação dos métodos de ensaio para 

obtenção dos parâmetros pertinentes a essa característica, de modo que se tenha total confiança 

nos resultados obtidos. Efeitos típicos, como a flexão da junta durante o ensaio e a não-

uniformidade na distribuição das tensões ao longo da junta, podem alterar significativamente os 

resultados. Métodos para determinação da resistência ao cisalhamento foram propostos por 

vários pesquisadores, no entanto ainda não é consenso que este ou outro método seja 

considerado como ideal para adoção em normas específicas, quer por complexidade em sua 

execução quer por metodologia menos apropriada. No entanto, há a concordância que o critério 

de Coulomb representa de forma adequada o comportamento das juntas de alvenaria no que se 

refere à relação entre tensões de cisalhamento e de compressão, até um limite de 2 MPa para a 

compressão. 

2.2.1. Tipos de ensaios adotados 

A determinação da resistência ao cisalhamento da alvenaria pode ser feita de três 

modos: utilizando prismas de dois blocos, prismas de três blocos, prismas de quatro blocos, e 

pequenas paredes. 

Com relação aos ensaios de prismas de dois blocos, prismas de três blocos e 

quadripletas, o que se determina é a resistência de aderência ao cisalhamento da junta. A 

utilização de prismas com e sem pré-compressão resulta na determinação da curva de Coulomb, 

onde se obtém a coesão, no caso de prismas sem pré-compressão, e o ângulo de atrito, 

determinado a partir da aproximação linear dos resultados de prismas com pré-compressão. 

Mesmo sabendo-se que a resistência nas juntas de painéis em alvenaria é maior que a resistência 

                                                 
12 Como havia sido identificado em Lourenço (1996). 
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determinada em ensaio com prismas, adota-se a curva de Coulomb obtida por esses ensaios para 

desenvolverem-se análises numéricas. 

Outro tipo de ensaio que pode ser realizado é a compressão diagonal de pequenas 

paredes. As paredes têm formato quadrangular com dimensões predefinidas e são submetidas a 

forças de compressão na direção de uma das diagonais. Este ensaio é indicado para 

determinação do módulo de deformação transversal G da alvenaria, mas uma avaliação um 

pouco mais cuidadosa pode revelar que a resistência ao cisalhamento obtida segundo este ensaio 

apresenta valores maiores que os obtidos com prismas, segundo Collantes et al. (1994). Isto 

ocorre por que o ensaio com parede constituí efetivamente uma porção de alvenaria submetida a 

um estado de cisalhamento puro com menos condições de contorno influenciando o resultado, 

enquanto que no caso de prismas além de se determinar a resistência da junta, e não da 

alvenaria, há uma quantidade maior de fatores que intervêm no resultado. Apesar disso e pela 

maior simplicidade, o ensaio com prismas é o mais indicado para determinação da curva de 

Coulomb. 

2.2.2. Pesquisas desenvolvidas 

Como a resistência ao cisalhamento é de fundamental importância para que sejam 

realizadas análises teóricas de boa qualidade, julgou-se pertinente um estudo bastante amplo no 

que se refere aos métodos para determinação dessa característica intrínseca ao material 

alvenaria. 

Um estudo desenvolvido por Hamid (1979) consistiu na avaliação da resistência ao 

cisalhamento em juntas de argamassa de prismas constituídos por blocos vazados de concreto. 

Avaliaram-se o efeito do tipo de argamassa, da resistência do graute, e do reforço da junta 

horizontal nas características de resistência ao cisalhamento, aplicando-se diferentes 

intensidades de pré-compressão. Foi testado um total de 46 corpos-de-prova, do tipo 

quadripleta, dentre os quais 26 foram grauteados com três valores distintos de resistência do 

graute. A FIGURA 2-8 ilustra o aparato de ensaio utilizado. 



Capítulo 2: Estudos apresentados na literatura 

 

25

 

 
(a) Prisma sem pré-compressão 

(b) Prisma com pré-compressão 
 

FIGURA 2-8 Aparato para ensaio de cisalhamento em prismas [HAMID (1979)]. 

Segundo os resultados do ensaio, observou-se um efeito importante no modo de 

ruptura para o caso de prismas sem pré-compressão: a ruptura ocorria na junta correspondente 

ao último bloco assentado, o que indica a sensibilidade da aderência da argamassa a qualquer 

compressão perpendicular a junta, mesmo que seja relativa apenas ao peso da fiada superior. 

Sob pré-compressão essa tendência de ruptura inexistiu tanto para prismas grauteados quanto 

não-grautedos. Além disso, percebeu-se que a resistência de aderência ao cisalhamento não é 

função apenas das propriedades mecânicas da argamassa e do bloco (resistência à compressão), 

mas também o é das propriedades físicas como rugosidade da superfície e taxa inicial de 

absorção IRA(13). Para o caso da combinação de materiais utilizada no estudo, obteve-se uma 

relação entre a resistência de aderência ao cisalhamento da junta 0τ e a resistência à compressão 

da argamassa cmσ : 

( ) 4/1
cm0 k σ⋅=τ  Equação 2.2-1

em que 6,9k = . A raiz quarta ilustra a pequena influência que a resistência à compressão da 

argamassa exerce na resistência ao cisalhamento. Além disso, o coeficiente k deve, 

aparentemente, variar com as propriedades físicas dos blocos.  

Uma observação importante feita pelo autor refere-se a grande variabilidade no 

resultado desses ensaios. O máximo coeficiente de variação obtido foi igual a 21%, o que pode 

ser considerado normal devido à multiplicidade de parâmetros que influenciam a resistência ao 

cisalhamento, além do que um coeficiente acima de 21% é apresentado pela literatura. 

No que se refere ao efeito da pré-compressão, observou-se que há uma forte 

correlação entre o acréscimo dessas tensões com o acréscimo da resistência ao cisalhamento. 

Utilizando-se uma análise de regressão obteve-se uma relação empírica linear, no caso de 
                                                 
(13) IRA: do inglês “initial rate of absortion”. 
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unidades não-grauteadas, para prever a resistência ao cisalhamento de juntas de alvenaria com 

blocos de concreto: 

nba σ⋅+=τ  Equação 2.2-2

em que τ  representa a resistência ao cisalhamento, nσ a pré-compressão na junta, a  a 

resistência de aderência ao cisalhamento para pré-compressão nula e b  o coeficiente de atrito 

aparente. Acredita-se que esta relação seja aplicável tanto para blocos grauteados como não-

grauteados, onde as constantes a  e b  devem variar conforme o tipo de material e as 

características geométricas. No caso dos ensaios com blocos vazados de concreto não-

grauteados obtiveram-se os seguintes valores: a = 0,56 MPa e b  = 1,07. 

Um procedimento simples, utilizando-se prismas de três blocos constituídos por tijolos 

cerâmicos maciços, para determinação da resistência de aderência ao cisalhamento 0τ  e do 

ângulo de atrito µ  é apresentado em Ghazali and Riddington (1988). O ensaio torna-se 

simplificado por não ser necessário utilizar prismas de três blocos variando-se o nível de pré-

compressão, sendo suficiente a obtenção da resistência ao cisalhamento com pré-compressão 

nula e utilizando-se, em seguida, o prisma com a junta rompida por escorregamento para se 

obter o coeficiente de atrito, denominado coeficiente de atrito externo14. O equipamento 

utilizado no ensaio é ilustrado pela FIGURA 2-9, onde o coeficiente de atrito externo, no 

instante do escorregamento, pode ser lido a partir de uma escala vertical graduada. 

 
FIGURA 2-9 Aparato para determinação do coeficiente de atrito externo 

[Ghazali and Riddington (1988)]. 

O estudo também compreendeu uma avaliação simples de quatro tipos distintos de 

arranjos em ensaios com prismas de três blocos, percebendo-se a forte influência que ocorre nos 

resultados da resistência de aderência ao cisalhamento, o que foi devido, principalmente, ao 

                                                 
14 O coeficiente de atrito externo refere-se à inclinação da curva de Coulomb para as tensões residuais. 
Essas tensões referem-se à situação imediatamente após a ruptura por escorregamento da junta. 
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efeito de flexão causado nas juntas do prisma.  O arranjo que, aparentemente, apresentaria 

menor efeito de flexão resultou num maior valor da tensão de aderência. 

Utilizando-se esses arranjos distintos, foram realizados ensaios com prismas de três 

blocos pré-comprimidas. Comparando-se as tensões de aderência aparente15 com as tensões 

obtidas pelo ensaio sem pré-compressão observou-se uma boa aproximação entre esses 

resultados, tornando possível uma segunda alternativa para o ensaio com esses tipos de prismas 

pré-comprimidos. Neste caso, necessita-se da determinação de um valor médio de 0τ  a partir 

de uma quantidade razoável de ensaios com prismas de três blocos sem pré-compressão, de 

modo a resultar num bom valor estatístico. O coeficiente de atrito interno16 pode, então, ser 

determinado a partir do valor do coeficiente de atrito externo, o qual pode ser obtido facilmente 

por um simples teste de escorregamento. Os exemplos apresentados demonstram a boa 

representatividade do comportamento de prismas de três blocos constituídos por tijolos 

cerâmicos maciços e submetidas a tensões de cisalhamento nas juntas. 

A maioria dos estudos relativos ao comportamento de juntas de alvenaria foi 

desenvolvida considerando-se tensões de compressão até um máximo de 2 MPa. Em 

contrapartida, estudos envolvendo pré-compressões superiores a esse limite não têm sido 

freqüentemente desenvolvidos. Tal situação foi avaliada em Riddington (1990). Segundo o 

autor, trabalhos17 publicados anteriormente demonstraram que a razão de acréscimo da 

resistência ao cisalhamento apresenta reduções a partir de determinadas intensidades da tensão 

de pré-compressão, e que a magnitude dessas tensões depende do tipo de material que constitui 

a estrutura, mas está, freqüentemente, em torno de 2 MPa. Para que a equação de Coulomb leve 

em consideração esse efeito, deve-se admitir que há uma redução do coeficiente de atrito com o 

acréscimo da pré-compressão. Como essas características não estão ainda bem claras, o presente 

trabalho enfocou seu objetivo neste sentido. Para tanto, realizaram-se ensaios de cisalhamento e 

desenvolveram-se análises em elementos finitos de acordo com a seguinte metodologia: prismas 

de três blocos com vários graus de flexão induzida e aplicando-se pré-compressões até 2 MPa; 

prismas de três blocos com vários graus de flexão induzida e aplicando-se pré-compressões até 

7 MPa; por fim, pequenos exemplares de paredes. Os critérios de ruptura utilizados com o 

modelo em elementos finitos consistem em: ruptura por escorregamento sob tensões de 

cisalhamento (juntas horizontais); ruptura de aderência à tração (juntas horizontais e verticais) e; 

ruptura por tração na argamassa (juntas horizontais e verticais). Ao critério de escorregamento 

                                                 
15 Determinadas pela interseção do eixo t com a reta de regressão linear dos ensaios de tripletas pré-
comprimidas. 
16 O coeficiente de atrito interno refere-se à inclinação da curva de Coulomb para as tensões de ruptura. 
Essa ruptura corresponde ao escorregamento da junta. 
17 Hamid, A. A. and Drysdale, R. G. (1982), Murthy, C. K. and Hendry, A. W. (1965), Riddington, J. R. 
and Gazali, M. Z. (1987). 
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foi incluída a resistência residual ao cisalhamento que é uma reserva de resistência admitida, 

após a ocorrência da ruptura da junta, devido à presença das tensões de pré-compressão. 

A partir dos resultados dos ensaios com pré-compressão até 2 MPa, percebeu-se que a 

resistência média de aderência ao cisalhamento reduz com o acréscimo do grau de flexão, 

enquanto que o coeficiente de atrito interno é, aproximadamente, constante. Além disso, há 

semelhança entre o critério de Coulomb em estágios anterior e posterior a ruptura, o que indica 

que o coeficiente de atrito externo é aproximadamente igual ao coeficiente de atrito interno.18 

Para este grupo de testes, o critério de ruptura por tração da argamassa não foi incluído, e os 

resultados obtidos ficaram bem próximos dos experimentais. Isto indica que o modelo teórico 

utilizado previu adequadamente as variações na resistência ao cisalhamento, como resultado das 

condições de flexão, e evidenciou a tendência de o início da ruptura dar-se por escorregamento a 

este nível de tensões de pré-compressão. 

A FIGURA 2-10 ilustra os resultados dos ensaios e da modelagem numérica para os 

prismas de três blocos com tensões de pré-compressão até 7 MPa. Apesar da não-linearidade da 

argamassa resultar, a elevados níveis de pré-compressão, em modificações consideráveis na 

distribuição das tensões dentro da junta, a mesma foi considerada com comportamento linear no 

modelo numérico, pois a carga de ruptura final foi pouco afetada por sua não-linearidade. Os 

resultados ilustrados pela FIGURA 2-10 indicam que o modelo em elementos finitos foi capaz 

de prever a redução na razão de acréscimo da resistência ao cisalhamento. Segundo o autor, essa 

redução ocorre porque o critério de ruptura por tração da argamassa se sobrepõe ao critério de 

escorregamento por cisalhamento tornando-se o fator preponderante para o início da ruptura da 

junta. 

 
FIGURA 2-10 Curva de Coulomb obtida pelos ensaios e pela modelagem numérica – prismas de 

três blocos sob elevadas pré-compressões [adaptado de Riddington (1990)]. 

Na tentativa de suprir a deficiência em pesquisa tecnológica no Brasil quanto ao 

comportamento da alvenaria estrutural não-armada com blocos cerâmicos, Collantes et al (1994) 

                                                 
18 Como já havia sido verificado em Ghazali and Riddington (1988). 
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desenvolveram um programa de ensaios para avaliar a resistência de aderência ao cisalhamento 

utilizando-se ensaios de compressão diagonal em paredes e de cisalhamento direto em prismas. 

O primeiro baseou-se na norma ASTM E-519 e o segundo em trabalhos publicados por outros 

pesquisadores, como os comentados anteriormente. No ensaio de compressão diagonal 

utilizaram-se inicialmente paredes com dimensões19 recomendadas pela citada norma, para em 

seguida adotarem-se outros dois painéis com distintas dimensões20, tendo sido construído um 

total de 90 exemplares. No caso do ensaio de cisalhamento direto utilizaram-se corpos-de-prova 

do tipo prismas de três blocos sendo moldado um total de 60 exemplares e utilizadas duas 

disposições de aplicação de carregamento: distribuídas nas faces laterais e concentradas 

próximas às juntas de argamassa. Também se utilizaram, tanto nas paredes quanto nos prismas, 

três tipos de argamassa com as seguintes composições: tipo A (1:05:4,5), tipo B (1:1:6) e tipo C 

(1:2:9). 

Comparando-se os resultados de resistência ao cisalhamento, verificou-se que os 

valores obtidos nos ensaios de compressão diagonal foram, todos, superiores aos obtidos nos 

ensaios de cisalhamento direto. Esta tendência ocorreu para os três tipos de argamassa. No caso 

dos ensaios das paredes, a resistência diminuiu com o acréscimo de suas dimensões. Enquanto 

que no caso dos prismas de três blocos, os que tiveram a carga aplicada próxima às juntas 

apresentaram resistências superiores às com aplicação da carga superficial. Em todos os ensaios 

as resistências eram aumentadas com a utilização de argamassas mais resistentes. Quanto aos 

módulos de deformação transversal observou-se que houve diminuição com a utilização de 

argamassas menos resistentes. 

Além disso, os autores comentam que o ensaio de compressão diagonal apresenta 

resultados mais confiáveis que o de cisalhamento direto devido aos menores coeficientes de 

variação e à forma de ruptura observada, cujas características foram similares às rupturas que 

ocorrem em paredes submetidas a forças laterais. 

Da mesma forma verificou-se que a resistência de aderência ao cisalhamento pode ser 

determinada utilizando-se a parede com dimensões intermediárias, tanto por serem 

relativamente mais econômicas em relação ao tipo de parede recomendada pela ASTM E-519 

quanto por serem mais fáceis de manusear no instante do ensaio. Adicionalmente, obtiveram-se 

resistências muito similares às da parede da referida norma com baixos coeficientes de variação. 

Quanto ao módulo de deformação transversal, recomendou-se obter o módulo secante 

correspondente ao início da curva e a 50% da carga de ruptura máxima, por ser este 

aproximadamente a média entre os módulos na tangente inicial e módulo tangente 

correspondente a 50% da carga de ruptura. 

                                                 
19 Dimensões iguais a 120 cm x 120 cm. 
20 Dois painéis com dimensões iguais a 75 cm x 80 cm e 60 cm x 60 cm. 
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Finalmente, a resistência de aderência ao cisalhamento, segundo as variáveis 

estudadas, apresentou seu valor marcadamente influenciado pelo índice de absorção inicial 

(IRA) dos blocos, resistência, trabalhabilidade, retenção de água das argamassas e a qualidade 

da mão-de-obra utilizada na moldagem dos corpos-de-prova. Além disso, a dimensão das 

paredes, o tipo de aplicação de carregamento e a pressão exercida sobre os prismas de três 

blocos no instante da moldagem também são parâmetros influenciadores. 

A determinação dos parâmetros, 0τ  e µ , que definem a curva de Coulomb pode ser 

realizada, ainda, de outra maneira que não seja experimental. Neste aspecto, Rahman (1994) 

propôs uma formulação empírica, em função dos módulos de elasticidade do bloco e da 

argamassa, para a obtenção dos referidos parâmetros. A formulação proposta baseou-se em 

resultados experimentais de prismas de três blocos, e pode ser expressa pelas seguintes 

equações: 

36,4810E974,310E
E
E2 3

bl
2

a
bl

a
0 +×⋅+×+=τ −−  Equação 2.2-3 

802,010E384,2 4
bl +×⋅=µ −  Equação 2.2-4 

sendo 0τ a resistência de aderência ao cisalhamento; aE e blE os módulos de elasticidade da 

argamassa e do bloco, respectivamente; e µ o coeficiente de atrito entre a argamassa e o bloco. 

Das avaliações realizadas pelos autores, percebeu-se que, dentro da variação de 

valores práticos do módulo de deformação da argamassa e do bloco, a resistência ao 

cisalhamento, 0τ , aumenta com o acréscimo do módulo da argamassa e é pouco influenciada 

pelo módulo do bloco. A partir de resultados experimentais21 que determinaram a pequena 

dependência de µ  com aE  e a enorme dependência com blE , a equação empírica apresenta 

apenas o termo relativo a blE . 

Para uma avaliação mais geral da formulação, fez-se uma comparação com dois 

ensaios em corpos-de-prova de paredes duplas. Os resultados finais segundo o modelo em 

elementos finitos, considerando os parâmetros do modelo proposto, e os referidos ensaios 

apresentaram diferenças percentuais da ordem de 10%. O autor ainda alerta para a necessidade 

da calibração do modelo com mais equações do tipo Mohr-Coulomb baseadas em dados 

experimentais; e que se deve ter em mente que outros parâmetros, além dos módulos de 

elasticidade do bloco e da argamassa, influenciam a resistência ao cisalhamento de juntas, tais 

como a rugosidade das superfícies, composição química dos materiais, umidade no instante do 

ensaio, graduação da areia da argamassa e do material do bloco, etc. 

                                                 
21 Hegemier, G. A. (1978). 
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Um estudo complementar ao apresentado por Ghazali and Riddington (1988)22 é 

apresentado em Riddington and Jukes (1994). O trabalho consistiu na realização de uma 

programação de ensaios com o intuito de avaliar a viabilidade do método anteriormente 

proposto para a determinação da resistência ao cisalhamento utilizando-se qualquer tipo de 

tijolo ou bloco. Foram avaliados vários tipos de unidades e utilizados quatro tipos de argamassa. 

Também foram realizados ensaios em prismas de três blocos pré-comprimidas como um dos 

meios de comparação para o método proposto, resultando, aproximadamente, num total de 

1.300 prismas. 

De acordo com os resultados apresentados, o método de ensaio proposto foi capaz de 

reproduzir os valores de 0τ  e µ , característicos de resistência ao cisalhamento em juntas, no 

caso de tijolos maciços, comparando-se aos resultados de prismas de três blocos pré-

comprimidos. Verificou-se, também, que o método não é recomendável quando se trata de 

tijolos que contenham grande quantidade de furos em suas superfícies de assentamento; e que 

sua praticidade como método de ensaio usual, utilizando-se esse tipo de prisma constituído por 

blocos vazados, é questionável devido ao tamanho, peso e fragilidade dos corpos-de-prova. 

Um estudo comparativo entre os vários tipos de ensaios existentes para determinação 

da resistência ao cisalhamento em juntas foi desenvolvido em Jukes and Riddington (1997). 

Foram avaliados ensaios com prismas de dois, três e quatro blocos para diferentes tipos de 

dispositivos de ensaio. A escolha em se utilizar ou não ensaios com prismas de dois blocos 

reside no fato de que qualquer outro corpo-de-prova resulta na resistência da junta mais fraca, 

enquanto que com o respectivo tipo de prisma estar-se-á medindo a resistência de uma junta 

específica. Além disso, seu ensaio é mais intensamente influenciado pelo atrito do sistema de 

aplicação da pré-compressão, quando se utilizam prismas pré-comprimidos. Quanto aos prismas 

de três blocos, cada dispositivo de ensaio avaliado apresenta uma configuração de tensões de 

cisalhamento e de compressão, no entanto o que resultar numa que seja a mais uniforme 

possível pode ser considerado como ideal do ponto de vista do comportamento estrutural 

desejado. A não uniformidade das tensões de compressão está associada ao grau de flexão23 da 

junta, inerente a cada ensaio. Essa tendência de flexão altera os valores das tensões de 

cisalhamento resistentes, podendo ocorrer ruptura por cisalhamento na junta24, por tração na 

interface unidade/argamassa ou por tração na matriz de argamassa. 

                                                 
22 O estudo consistiu na proposição de um método simplificado para obtenção dos parâmetros, t0 e m, 
que definem a curva de Coulomb. 
23 A flexão é ocasionada pelo aparato de ensaio no instante de aplicação das forças que induzem as 
tensões de cisalhamento na junta. Quanto mais distante da junta estiver o ponto de aplicação das forças, 
maior será a flexão induzida. 
24 Caracterizada pelo escorregamento na interface unidade/argamassa. 
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Dentre as configurações de ensaios apresentadas, a que foi idealizada por Hofmann e 

Stöckl apresenta-se como a mais adequada do ponto de vista da minimização dos fatores 

intervenientes no resultado do ensaio. No entanto, devido à complexidade de execução sua 

utilização torna-se impraticável. Em contrapartida, o ensaio utilizando-se prismas de três blocos, 

FIGURA 2-11, pode resultar em valores bem próximos dos obtidos pelo de Hofmann e Stöckl. 

 
FIGURA 2-11 Ensaio de cisalhamento direto utilizando-se prismas de três blocos pré-comprimidos 

[Jukes and Riddington (1997)]. 

Neste caso há duas possibilidades. A primeira seria a utilização desse tipo de prisma 

sem aplicação da pré-compressão para a determinação da resistência média de aderência ao 

cisalhamento, 0τ , o que pode ser feito com equipamentos bastante simples. Como 

complementação, o coeficiente de atrito interno aproximado, µ , pode ser determinado 

utilizando-se o ensaio de plano inclinado, semelhante ao idealizado por 

Ghazali and Riddington (1988).25 A segunda possibilidade seria a utilização de prismas de três 

blocos sem e com aplicação de pré-compressão para a determinação de 0τ  e µ . O autor ressalta 

que os ensaios com prismas de três blocos ainda resultam em configurações não-uniformes de 

tensões de cisalhamento e normal, de modo que o valor da resistência média de aderência ao 

cisalhamento é inferior ao valor real. Segundo estudos desenvolvidos por outros 

pesquisadores26, verificou-se que para dispositivos de ensaios como o ilustrado na FIGURA 

2-11, a resistência local de aderência ao cisalhamento é aproximadamente 50% maior que o 

valor médio obtido pelo ensaio. 

2.3. PAINÉIS EM ALVENARIA ESTRUTURAL 

Os painéis em alvenaria constituem a estrutura que absorve os esforços provenientes 

das ações horizontais em sistemas construtivos do tipo alvenaria estrutural, isto é, constituem o 

sistema de contraventamento da construção. Esses elementos estruturais conferem a rigidez 

necessária ao edifício quanto às forças do vento, além de resistirem, também, aos esforços 

                                                 
25 Como descrito anteriormente. 
26 Jukes, P. and Riddington, J. R. (1995). 
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relativos às ações verticais (peso próprio da estrutura, cargas permanentes e acidentais). O 

comportamento desses painéis27 é dependente de inúmeros fatores, tais como: tipos de 

vinculações consideradas nas extremidades do painel; magnitude das cargas verticais aplicadas; 

tipos de unidades e argamassas utilizadas para construção do painel; tipo de alvenaria 

empregada, armada ou não-armada; utilização ou não de grauteamento, no caso de unidades 

vazadas; dimensões do painel e existência ou não de aberturas; etc. Muitos desses parâmetros 

têm sido avaliados por inúmeros pesquisadores, sendo alguns dos referidos estudos descritos e 

comentados mais adiante.  

2.3.1. Modos de ruptura 

A ruptura de painéis em alvenaria estrutural submetidos a forças horizontais28 pode 

ocorrer de várias formas, onde o tipo e a distribuição das correspondentes fissuras depende de 

alguns fatores. Não há como classificar esses fatores por ordem de importância, mas há como 

identificar sua influência para uma determinada situação. No entanto, um fator que pode ser 

considerado como muito importante para qualquer tipo de situação é o nível de pré-compressão 

atuante. Esse fator é considerado como condição inicial, ou condição de contorno do problema 

em questão, e pode chegar a alterar o modo de ruptura que, a rigor, seria preponderante. Os 

tipos de ruptura podem ser classificados como: 

 Ruptura por cisalhamento do painel 

As fissuras se apresentam preponderantemente na direção diagonal do painel, 

ocorrendo por escorregamento das juntas horizontais e separação das juntas verticais, 

podendo ocorrer também fissuras no bloco, FIGURA 2-12. Esse tipo de fissuração é 

proveniente das tensões de cisalhamento atuantes no painel. A composição entre a 

intensidade desses esforços e as resistências de aderência ao cisalhamento29 e de tração 

das juntas determinam o início da fissuração. Além disso, a depender dessa 

intensidade e da resistência à tração dos blocos, podem ocorrer fissuras diagonais. 

Esse tipo de ruptura foi observado em Abrams (1986), Elshafie et al. (1998), 

Ghanem et al. (1993), Schultz (1994), Zhuge (2000), Yamasaki et al. (1987). 

                                                 
27 No que se refere ao modo de ruptura, propagação e tipo de fissuras, e distribuição dos esforços. 
28 Essas forças são aplicadas de modo que o painel seja solicitado em seu próprio plano, não sendo 
consideradas solicitações fora do plano do painel. 
29 Esse tipo de resistência foi amplamente comentado no item 2.2. 
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FIGURA 2-12 Distribuição típica das fissuras para o caso de ruptura por cisalhamento 

[Ghanem (1993)]. 
 

 Ruptura por flexão no plano do painel 

Neste caso ocorre flexão do painel, caracterizada por grandes deslocamentos no 

topo do mesmo e pela ausência de fissuração diagonal. Deve-se visualizar a base do 

painel, observando-se o surgimento de fissuras horizontais provenientes da tração na 

base, e de fissuras de esmagamento da unidade provenientes da compressão na base, 

FIGURA 2-13. As fissuras de tração ocorrem ao longo das juntas horizontais, 

apresentado uma propagação razoável em relação ao comprimento do painel, e 

dependem da resistência à tração da junta. As fissuras de esmagamento surgem nas 

unidades que estiverem dispostas próximo à extremidade comprimida da base, e 

dependem, obviamente, da resistência à compressão dessas unidades. Esse tipo de 

ruptura foi observado em Abrams (1986), Elshafie et al (1998), Ghanem et al (1993). 

 

 
FIGURA 2-13 Fissuração típica para o caso de ruptura por flexão [Ghanem (1993)]. 

 

  Ruptura mista cisalhamento-flexão 

Neste tipo de ruptura o painel apresenta comportamento misto, ocorrendo tanto 

as fissuras na direção diagonal quanto as fissuras horizontais na base do painel, 

FIGURA 2-14. Esse tipo de ruptura foi observado em Abrams (1986), 

Elshafie et al. (1998), Epperson (1992), Ghanem et al. (1993), Yamasaki et al. (1987). 
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FIGURA 2-14 Fissuras características para o caso de ruptura mista [Adaptado de Ghanem (1993)]. 

Um dos fatores que intervem no modo de ruptura é a proporção entre as dimensões do 

painel. Considera-se que painéis com proporção30 entre suas dimensões inferior a cinco 

apresentam, a princípio, comportamento típico de cisalhamento, enquanto que para valores 

superiores a esse limite o comportamento típico é de flexão. Nascimento Neto (1999) comprova 

que, no caso de painéis com altura igual a cinco vezes a largura e com seção transversal 

retangular, os deslocamentos devidos aos esforços cortantes podem representar cerca de 3% 

daqueles devidos aos esforços de flexão. 

A disposição e dimensão de aberturas nos painéis também são fatores de extrema 

importância. Tais características, associadas à geometria, definem o painel como sendo uma 

composição de dois31 outros ligados pelos trechos32 de alvenaria acima e/ou abaixo da abertura, 

e podem conferir rigidez suficiente para modificar o comportamento estrutural do conjunto. 

Um fator cuja influência dispensa comentários mais específicos é o tipo de alvenaria 

utilizada, armada ou não-armada. Neste caso dispõe-se de sistemas construtivos distintos que, 

obviamente, apresentam comportamentos diferentes. No entanto, vale o comentário que a 

alvenaria armada apresenta comportamento dúctil, devido à presença da armadura, permitindo-

se que ocorram grandes deformações até a ruptura total do painel; enquanto que a alvenaria não-

armada apresenta comportamento frágil, onde não são permitidas grandes deformações e a 

ruptura ocorre repentinamente, sem aviso prévio. Além disso, com a alvenaria armada 

consegue-se um maior controle da abertura de fissuras. 

O nível de pré-compressão a que o painel está submetido também é um dos fatores 

que influenciam seu comportamento. Em painéis de alvenaria não-armada, níveis baixos de pré-

compressão podem garantir uma capacidade maior de deformação, onde se observa o 

surgimento de um patamar de “escoamento” na curva força horizontal x deslocamentos. Além 

disso, verifica-se que pode ocorrer um acréscimo da força de ruptura do painel com o aumento 

                                                 
30 Essa proporção refere-se ao quociente altura/ largura do painel. 
31 Considerando-se que há apenas uma abertura no painel. 
32 Esses trechos são comumente denominados de lintéis, e são constituídos, em parte, pelas vergas e/ou 
contravergas, se existirem. 
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da pré-compressão, podendo, inclusive, haver modificação no tipo de ruptura, de acordo com 

Ghanem (1993). 

2.3.2. Painéis submetidos a forças horizontais 

Inúmeros estudos foram desenvolvidos para se avaliar o comportamento de painéis em 

alvenaria submetidos a forças horizontais. Os objetivos principais dessas pesquisas consistiram 

em se verificar a influência de vários fatores, alguns dos quais já foram comentados 

anteriormente. Duas linhas de pesquisa devem ser destacadas: as pesquisas experimentais e as 

pesquisas de caráter teórico e/ou numérico. As experimentais servem de referência para os 

estudos teóricos que, por sua vez devem consistir em modelos matemáticos que representem de 

forma adequada o comportamento observado no experimento. Na linha de estudos 

experimentais destacam-se aqueles conduzidos com modelos reduzidos devido, principalmente, 

à versatilidade e ao menor custo de realização quando comparado ao de ensaios em protótipos. 

Vários desses estudos foram descritos nos itens seguintes. 

2.3.2.1.   Desenvolvimento de estudos experimentais 

Dentre as pesquisas desenvolvidas nesta área cita-se Abrams (1986), que realizou 

ensaios em uma estrutura real de um edifício de duas lajes constituído em alvenaria armada, 

FIGURA 2-15. A distribuição das aberturas foi escolhida de modo que o painel central fosse 

quadrangular, e significativamente mais rígido que os painéis extremos. Deste modo os esforços 

cortantes seriam, inicialmente, absorvidos pelo painel central, e sua deformabilidade inelástica 

seria redistribuída entre os painéis extremos, podendo então ser avaliada. Foram aplicadas à 

estrutura forças horizontais cíclicas com atuadores hidráulicos, como ilustrado na FIGURA 

2-15. 
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FIGURA 2-15 Estrutura de ensaio com os atuadores hidráulicos [retirado de Abrams (1986)]. 

De acordo com os resultados apresentados, verificou-se que surgiram pouquíssimas 

fissuras durante os três ciclos iniciais, apesar da força aplicada representar cerca de 70% da 

força de ruptura33 medida. As fissuras surgiram, freqüentemente, nas juntas de argamassa e 

raramente atravessavam os blocos. Verificou-se que o painel central foi o principal responsável 

pela absorção dos esforços de cisalhamento, e que uma modelagem adequada do 

comportamento desse painel, principalmente no que se refere às condições de contorno no topo 

do mesmo, pode resultar numa boa aproximação do comportamento de todo o sistema. Um fato 

interessante observado é que a resistência ao cisalhamento, da estrutura como um todo, não 

diminuiu com o surgimento de fissuras diagonais no painel central. As forças cortantes foram 

redistribuídas para os painéis extremos, particularmente aqueles submetidos à compressão axial 

devido à flexão global da estrutura. Quanto aos mencionados esforços de flexão, verificou-se 

que os mesmos foram absorvidos pelas forças verticais axiais de todos os painéis. 

Um trabalho bastante interessante foi desenvolvido por Epperson (1992), o qual 

consistiu na avaliação dos mecanismos resistentes de painéis submetidos a forças horizontais. 

Os cincos painéis estudados, constituídos em alvenaria com tijolos maciços, foram extraídos de 

um edifício construído em 1917 no campus da Universidade de Illinois, apresentando três tipos 

de configuração da seção transversal. Após a demolição do prédio foram extraídos prismas das 

porções de fragmentos, os quais apresentaram resistência média à compressão igual a 12 MPa 

(média de cinco prismas) com C.V. = 21%. Cada painel foi submetido a um nível distinto de 

                                                 
33 A força de ruptura foi igual a 475 kN, medida no sexto ciclo. Foram aplicados nove ciclos até o colapso 
total da estrutura. 
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pré-compressão, variando de 0,52 MPa a 0,99 MPa, de modo que fosse induzida a ruptura por 

cisalhamento. 

Quanto ao comportamento global força horizontal – deslocamento do painel 

observou-se que a forma desta curva foi aproximadamente a mesma para os cinco painéis, 

indicando que a pré-compressão não influenciou significativamente na rigidez. Surgiram 

fissuras de flexão a aproximadamente 60% da força lateral de ruptura, e após a fissuração os 

painéis suportaram intensidades relativamente altas dessa força com pouco ou nenhum dano 

visível, exceto a abertura das fissuras de flexão. 

No que se refere ao comportamento sob flexão o autor destacou o efeito das tensões de 

tração sobre a rigidez, onde se observaram reduções após o surgimento dessas tensões, a 

aproximadamente 37% da força de ruptura, mas sem ter ocorrido qualquer tipo de fissuração. 

Da mesma forma as fissuras de flexão34 foram observadas a aproximadamente 60% da força de 

ruptura e cresceram muito rapidamente logo após o surgimento das fissuras horizontais. 

Verificou-se também que ocorre alteração na posição da força resultante vertical no decorrer da 

fissuração por flexão do painel, onde a resultante das tensões verticais migra na direção da 

extremidade comprimida do painel à medida que se desenvolve uma “zona morta” na porção 

fissurada. 

Quanto ao comportamento sob cisalhamento foram determinadas distorções 

aparentes35 medindo-se as deformações lineares ocorridas em diagonais. Comparando-se o 

gráfico deformação por cisalhamento x tensão de cisalhamento com o de deslocamento no topo 

x força horizontal percebeu-se a semelhança entre as características não-lineares indicando que 

as distorções inelásticas podem ser atribuídas ao cisalhamento. Observou-se um fato 

interessante na medida dessas deformações, onde a diagonal que se posiciona no lado 

comprimido apresentou valores menores, em média 17%, que os da diagonal posicionada no 

lado tracionado. Essa redução pode ser atribuída a menor absorção de tensões de cisalhamento 

na vizinhança das fissuras de flexão. 

O autor ainda faz uma descrição detalhada do modo de ruptura do painel. A seqüência 

de fissuração na ruptura pôde ser descrita em três estágios e é ilustrada pela FIGURA 2-16. Essa 

seqüência inicia-se com o escorregamento ao longo das juntas horizontais próximas à linha 

neutra da seção, ocorrendo em seguida a fissuração dos blocos na zona comprimida. Finalmente, 

fissuras em forma de escada desenvolveram-se através das juntas verticais e horizontais na 

extremidade superior da zona tracionada, observando-se, deste modo, a tendência de separação 

entre as duas porções triangulares. 

                                                 
34 Os efeitos das fissuras de flexão foram mais perceptíveis pelas medidas dos deslocamentos verticais na 
extremidade tracionada. 
35 Essas distorções foram denominadas aparentes por incluir também efeitos provenientes da flexão do 
painel. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 2-16 Distribuição final de fissuras em um dos painéis: (a) Painel após realização do 
ensaio; (b) Distribuição e seqüência da fissuração [Epperson (1992)]. 

A avaliação do comportamento estrutural de painéis em alvenaria parcialmente 

grauteados36 e com disposição de armadura nas juntas horizontais foi desenvolvida em 

Schultz (2000). Foram estudados painéis com três variações na relação altura/comprimento (H/L 

= 0,5; H/L = 0,7 e H/L = 1) e duas variações na taxa de armadura (rh = 0,56‰ e rh = 1,1‰). 

Sendo os painéis constituídos por blocos vazados de concreto, fez-se uso de grauteamento 

preenchendo as duas células mais extremas dos painéis.  

A partir dos resultados dos ensaios verificou-se que o início da fissuração dos painéis 

ocorreu com o aparecimento de fissuras verticais entre a interface das células grauteadas e não-

grauteadas. Em seguida surgem fissuras inclinadas cuja formação torna-se mais significativa 

com o aumento da relação H/L, onde para o caso particular em que H/L = 1 essas fissuras 

apresentaram inclinação igual a 45o. Todos os painéis estudados apresentaram comportamento 

estável sob ação da carga cíclica, onde nenhum deles rompeu de forma brusca. Verificou-se 

também que a deterioração tornou-se mais pronunciada com o aumento da esbeltez, que o 

comportamento dos painéis foi linear até o aparecimento das fissuras verticais, e que a rigidez 

do painel diminui com o aumento da esbeltez. 

Quanto à utilização de armadura nas juntas horizontais foi verificado o 

comportamento de elementos de ligação através das fissuras, garantindo a transferência das 

tensões, e que a variação na taxa de armadura utilizada não modificou significativamente a 

rigidez do painel, exceto no caso dos painéis mais esbeltos, mas teve importante influência 

quanto ao ganho de ductilidade. 

Uma outra variação da alvenaria que pode ser empregada é a alvenaria parcialmente 

armada37. Zhuge (2000) desenvolveu estudos com este tipo de painel, onde foram ensaiados 

                                                 
36 O termo “parcialmente grauteada” refere-se a alvenaria onde células específicas são grauteadas, não 
realizando-se, portanto, o grauteamento total do painel. 
37 A alvenaria “parcialmente armada” seria uma complementação da “parcialmente grauteada” por 
diferenciar-se desta apenas pelo acréscimo de armadura vertical nas células grauteadas. 
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painéis sem abertura em escala natural de blocos vazados de concreto, com e sem armadura, 

submetidos à ação combinada de compressão e forças horizontais cíclicas. Os painéis possuíam 

dimensões iguais a 250 cm de comprimento por 140 cm de altura por 19 cm de espessura (7 

fiadas com 7 blocos); e foram construídos sob uma viga de concreto armado fixada na laje de 

reação. A divisão entre grupos foi feita com base no espaçamento da armadura vertical, do 

seguinte modo: o grupo 1 consistia em alvenaria não-armada; o grupo 2 em alvenaria 

parcialmente armada com espaçamento igual a 180 cm entre as células grauteadas e armadas; e 

o grupo 3 com espaçamento igual a 100 cm. 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a carga de fissuração foi 

praticamente a mesma para os três grupos avaliados. Uma explicação plausível para esse 

comportamento consiste no fato de a armadura ser solicitada por esforços condizentes com a 

ação aplicada somente após a abertura da primeira fissura, assim como ocorre no caso do 

concreto armado. Além disso, da observação do gráfico força horizontal x deslocamentos no 

topo verificou-se que todos os painéis apresentaram a mesma rigidez inicial. No entanto, no que 

se refere ao comportamento pós-fissuração, a alvenaria com a menor taxa de armadura 

(espaçamento igual a 180 cm) já apresentou ganhos significativos quanto à resistência ao 

cisalhamento e ductilidade, quando comparado ao comportamento do painel sem reforço. Um 

outro comportamento interessantíssimo que se observou foi o aumento da taxa de armadura 

(espaçamento de 100 cm) não implicar em crescimento considerável da resistência e 

ductilidade. 

Quanto à forma de ruptura dos painéis, observou-se, no caso da alvenaria não-armada, 

o aparecimento de pouquíssimas fissuras com apenas uma fissura diagonal principal que surgiu 

repentinamente no instante da carga última, caracterizando-se deste modo uma ruptura frágil. 

Ao contrário, no caso da alvenaria parcialmente armada, houve o aparecimento de uma 

quantidade maior de fissuras diagonais, onde a ruptura ocorreu de maneira dúctil. Verificou-se 

também, que a perda de rigidez foi menos acentuada para a alvenaria não-armada que para a 

parcialmente armada. Isto pode ser explicado pelo fato da alvenaria não-armada apresentar 

pouca capacidade de deformação, ao passo que a parcialmente armada deforma-se bastante 

antes da ruptura total do painel. 

2.3.2.2.  Modelos simplificados para avaliação do comportamento estrutural 

O comportamento estrutural de painéis submetidos a forças horizontais também pode 

ser avaliado por meio de modelos teóricos simplificados. O modelo simplificado mais difundido 

na literatura considera a distribuição das ações horizontais proporcional à rigidez relativa de 

cada painel que compõe o sistema de contraventamento da estrutura, Schneider (1980), 

Hendry et al. (1981), Drysdali et al. (1994). O método consiste basicamente na determinação 



Capítulo 2: Estudos apresentados na literatura 

 

41

 

dessa rigidez relativa para em seguida obter-se a parcela da ação do vento absorvida, bem como 

os respectivos momentos fletores e tensões normais utilizando-se as equações simplificadas da 

resistência dos materiais. A rigidez relativa pode ser entendida como a razão entre a rigidez de 

cada parede e a rigidez total38 do painel. 

O manual da ABCI (1990) faz menção a esse modelo e o utiliza na determinação de 

esforços cortantes em associações planas de painéis. Nesse caso, a estrutura é idealizada como 

painéis constituídos por paredes sem abertura e em balanço, de modo que a rigidez relativa pode 

ser expressa pelo quociente entre deslocamentos da seguinte forma: 

∑ ∆

∆
= m

1
j

i
i

/1

/1
R  

Equação 2.3-1 

sendo i o painel em análise e m o número de painéis. 

Os deslocamentos ∆  podem ser obtidos considerando-se uma força unitária 

concentrada no topo da parede, sendo associados a duas parcelas: 

AG
Hc

IE3
H3

i ⋅
⋅

+
⋅⋅

=∆  Equação 2.3-2 

sendo H a altura da parede; c o fator corretivo da distribuição da tensão de cisalhamento, que 

para seções retangulares vale 1,2; E  e G os módulos de elasticidade longitudinal e transversal, 

respectivamente; e I  e A  a inércia e a área da seção transversal da parede, respectivamente. 

O primeiro termo da Equação 2.3-2 refere-se aos deslocamentos devidos à flexão, 

enquanto que o segundo àqueles devidos aos esforços cortantes. Em Nascimento Neto (1999) 

verifica-se que, no caso de paredes altas, há predominância dos deslocamentos devidos à flexão, 

onde a segunda parcela pode representar cerca de 3% da primeira. 

Nesse caso, a rigidez relativa pode ser associada, tão somente, aos deslocamentos 

devidos à flexão, de modo que a Equação 2.3-1 ganha a seguinte redação: 

∑
= m

1
j

i
i

I

I
R  

Equação 2.3-3 

Determinada a rigidez relativa, obtém-se a parcela da ação do vento (quinhão de 

carga) absorvida em cada painel: 

itoti RFF ×=  Equação 2.3-4 

Sendo Ftot a  força do vento em determinado pavimento. 

                                                 
38 A rigidez total pode ser obtida, de modo simplificado, pela soma das rigidezes dos elementos 
estruturais isolados. 
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Em seguida determinam-se os respectivos momentos fletores, para finalmente 

obterem-se as tensões normais com a formulação da resistência dos materiais: 

W
MR i =  Equação 2.3-5 

sendo: M  o momento fletor atuante na seção e W  o módulo resistente da seção. 

Vale salientar que a NBR 10837 recomenda a consideração das flanges provenientes 

de paredes que interceptem o painel de contraventamento. Neste caso, essas flanges devem ter 

um comprimento máximo igual a 6t, sendo t a espessura da parede que contribui com a flange. 

Essas seções compostas finais, segundo Accetti (1998), apresentam uma série de 

vantagens, podendo-se citar como uma das principais o considerável ganho de inércia dos 

painéis. No caso dos vãos usuais de edifícios residenciais esse acréscimo na inércia constitui um 

dos fatores para redução das tensões normais nas paredes. Se a flange não for considerada, a 

rigidez obtida pode não representar adequadamente o comportamento do painel, resultando 

numa distribuição incorreta das ações do vento como conseqüência de uma má representação 

das rigidezes relativas. Deve-se ressaltar que esse modelo simplificado só apresenta resultados 

satisfatórios para uma ação do vento que atue segundo um eixo de simetria. 

Um outro trabalho, desenvolvido por Saliba (1991), avalia um modelo para 

distribuição de ações horizontais em painéis com abertura. O modelo estudado considera que os 

painéis se comportam isoladamente, sem que haja interação entre os mesmos, e que a força 

horizontal total é absorvida pelos painéis segundo uma proporção direta definida pela rigidez 

relativa. O modelo considera que as dimensões dos painéis, tanto largura quanto altura, são 

definidas pelas aberturas existentes, FIGURA 2-17. O painel isolado assim definido é 

comumente denominado “pier". 

 
FIGURA 2-17 Definição das dimensões dos painéis [Saliba (1991)]. 

A rigidez atribuída a cada pier é equivalente a de um painel sem abertura que possua 

as mesmas dimensões, e é determinada pelo inverso do deslocamento total no topo do painel 
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para a ação de uma força concentrada neste mesmo topo, Equação 2.3-6. Considera-se também 

que esse deslocamento é composto por uma parcela relativa à deformação por cisalhamento e 

por outra relativa à deformação por flexão, Equação 2.3-7. Deve-se ter o cuidado de verificar as 

condições de vinculação do painel, pois as parcelas de deslocamentos devido à flexão são 

diferentes para vinculações diferentes: Equação 2.3-8 para extremidades engastadas e Equação 

2.3-9 para extremidades engastada e livre. Como a distribuição dos esforços cortantes está 

condicionada à determinação da rigidez das paredes, qualquer engano na adoção das condições 

de contorno pode resultar em erros mais graves na obtenção desses esforços. 

∆
=

1R  Equação 2.3-6 

vm ∆+∆=∆  Equação 2.3-7 

IE12
hP

m

3

m =∆  Equação 2.3-8 

IE3
hP

m

3

m =∆  Equação 2.3-9 

AE
hP2,1

v
v =∆  Equação 2.3-10 

sendo: R  a rigidez do painel; m∆  os deslocamentos devidos à flexão; v∆  os deslocamentos 

devidos ao esforço cortante; P  a força concentrada no topo do painel; h  a altura do painel; I  a 

inércia da seção transversal; mE  o módulo de deformação longitudinal; vE  o módulo de 

deformação transversal; e A  a área da seção transversal. 

Para efeito de avaliação do modelo simplificado utilizou-se uma modelagem em 

elementos finitos com elemento plano de quatro nós, o qual é comumente empregado em 

análises de estado plano de tensões. Com isso foram definidos exemplos de painéis variando-se 

a disposição das aberturas.  

A partir dos resultados obtidos com os dois modelos observou-se que a determinação 

incorreta da rigidez do painel mais rígido pode resultar em diferenças na força absorvida pelo 

mesmo, e erros graves na obtenção da força absorvida pelo painel menos rígido. Além disso, 

verificou-se que o modelo simplificado de painéis isolados conduz a resultados inaceitáveis, 

mesmo quando as aberturas estiverem dispostas com cotas iguais. O autor ainda afirma que a 

consideração dos painéis agindo isoladamente, piers, é equivalente ao comportamento de uma 

barra prismática, o que é bastante distante da realidade; e que o principal fator que contribui 

para a má qualidade da modelagem simplificada é a determinação da altura dos painéis, a qual é 

definida pelo posicionamento das aberturas. Além disso, pode-se comentar que o método de 

rigidez clássico só apresenta precisão aceitável, para obtenção da distribuição de forças 

cortantes, quando todos os painéis possuírem, aproximadamente, a mesma rigidez. 
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Apesar do modelo em elementos finitos não ser avaliado por meio de resultados 

experimentais, pode-se comentar que as análises desenvolvidas pelo autor foram de grande 

valia, pois se realizou a verificação de um modelo simplificado por meio de outro um pouco 

mais sofisticado. Neste instante deve-se ressaltar que o modelo de “píer” é mais indicado, 

respeitando-se suas limitações, para se fazer uma avaliação bastante simplificada39 do 

comportamento e distribuição dos esforços cortantes entre painéis de contraventamento. 

É oportuno comentar que o modelo de pier distingue-se do modelo de paredes isoladas 

em balanço40 justamente na consideração das condições de contorno do problema. O modelo de 

pier permite que sejam consideradas as duas condições: extremidades livre e engastada; e 

extremidades engastadas. A consideração ou não do engastamento no topo do pier está 

condicionada à rigidez da região acima do mesmo, isto é, à presença de lintéis suficientemente 

rígidos que representem tal comportamento. Maiores detalhes, como por exemplo as bases 

teóricas relacionadas com esses modelos, podem ser obtidos em Schneider (1980), Drysdale et 

al. (1994) que, inclusive, apresentam ilustrações com exemplos de aplicação. 

Em trabalho publicado por El-Shafie (1996) encontram-se breves comentários a 

respeito das pesquisas realizadas, até a respectiva data, sobre o comportamento de painéis com 

abertura. Neste sentido o autor destaca o programa coordenado EUA – Japão para estudos, tanto 

analíticos quanto experimentais, sobre o comportamento de painéis com abertura carregados 

horizontalmente. O tema em questão também foi desenvolvido por outras pesquisas, a exemplo 

de: Imai (1987, 1988 e 1989)41 que estudou painéis com pequena abertura; e 

Paulson and Abrams (1990)41 que ensaiaram três modelos de edifícios na escala 1:4. 

Procedimento comum nestas pesquisas foi a utilização e aceitação de um modelo simplificado, 

denominado modelo de rótulas plásticas (MRP), para estimar a força horizontal de colapso dos 

painéis. 

El-Shafie faz menção a dois tipos de análise de painéis com abertura: análises 

utilizando programas computacionais e análises utilizando simples aproximações. No que se 

refere às análises computacionais podem ser utilizados programas comerciais em elementos 

finitos, considerando-se a alvenaria como material homogêneo com propriedades médias42, ou 

ainda programas especialmente desenvolvidos para alvenaria.43 Um outro tipo de modelagem 

computacional considera o painel como um pórtico com zonas/regiões rígidas. Neste caso os 

painéis podem ser analisados sob comportamento elástico (cargas de serviço) utilizando-se um 

                                                 
39 Bastante simplificado por ser um modelo para cálculo manual. 
40 Como descrito no manual da ABCI (1990). 
41 Apud El-Shafie (1996). 
42 Este tipo de análise é mais indicado quando se deseja verificar o comportamento elástico linear, não 
sendo adequado, portanto, para uma análise do colapso do painel. 
43 Essas análises foram bastante comentadas em Lourenço (1996). 
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simples programa de pórtico plano linear. Da mesma forma o modelo permite realizar uma 

análise da ruptura do painel utilizando-se o modelo de pórtico não-linear que é similar ao 

modelo elástico distinguindo-se pela presença de molas de flexão nas extremidades de cada 

barra, para representar a deformação inelástica devida à flexão, e molas de cisalhamento no 

meio das barras, para representar o comportamento inelástico devido ao cisalhamento. Quanto 

às análises simplificadas, pode-se considerar dois tipos: paredes isoladas comportando-se como 

barras engastadas na base e livre no topo (balanços)44; e paredes acopladas, onde os elementos 

de ligação apresentam rigidez suficiente para efetivamente mobilizar o acoplamento das 

paredes. No caso de paredes acopladas pode-se utilizar a aproximação de meio contínuo, que 

reduz o problema de alto grau de hiperestaticidade para uma simples equação diferencial, ou o 

denominado modelo de “pier”45, que determina os esforços internos utilizando-se um 

equacionamento bastante simples. Com relação ao modelo utilizando-se o meio contínuo obtêm-

se boas estimativas para as tensões, mas subestimam-se os deslocamentos do painel. No caso do 

modelo de “pier” faz-se o alerta para o fato da consideração de extremidades engastadas resultar 

em subestimação dos momentos fletores. No trabalho há ilustração de um modelo para análise 

de cargas de ruptura baseado num mecanismo de colapso com a formação de rótulas plásticas. 

O autor comenta que, se adequadamente projetadas, as paredes acopladas apresentam 

comportamento bastante dúctil onde os elementos de ligação, que formam seções compostas 

com as lajes de concreto armado, desenvolvem rótulas plásticas nas extremidades para em 

seguida os “piers” também formarem rótulas em suas bases. Este é um comportamento muito 

difícil de se obter em painéis de alvenaria por três razões: 

 As lajes em concreto com suas faixas colaborantes aumentam significativamente a 

resistência dos elementos de ligação de modo a forçar uma ruptura frágil do painel por meio da 

formação de rótulas plásticas nas extremidades dos piers; 

 As configurações mais comuns de painéis com abertura possuem lintéis que 

demandam altas intensidades de cisalhamento46 e que não podem ser facilmente absorvidos 

devido à natureza construtiva da alvenaria.47 Desse modo, os elementos de ligação rompem de 

modo frágil por cisalhamento reduzindo significativamente a rigidez e resistência do painel; 

Para finalizar, o autor destaca a necessidade de obtenção de um modelo com maior 

precisão para determinar a rigidez de painéis levando em consideração os efeitos de aberturas, 

de fissuração, da distorção por cisalhamento e de forças axiais. 

                                                 
44 Conforme comentado no manual da ABCI (1990) e comentado anteriormente. 
45 Este modelo foi descrito em Saliba (1991). 
46 Normalmente esses lintéis possuem seção transversal com altura grande. 
47 O sistema construtivo possui planos preferenciais de ruptura, caracterizados pelos blocos e juntas, que 
impossibilitam a absorção do cisalhamento. Caso o lintel seja grauteado, essa impossibilidade torna-se 
bem menos efetiva. 
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Um outro modelo simplificado48 foi avaliado por Nascimento Neto (1999, e 1999a). A 

modelagem consiste na consideração dos painéis absorvendo isoladamente os esforços 

provenientes das ações horizontais, sem que haja interação entre os mesmos. O modelo consiste 

na discretização dos trechos de painéis, situados entre pavimentos consecutivos, por meio de 

uma barra vertical posicionada no centro de gravidade da seção composta49 e com as 

características dessa seção, FIGURA 2-18. 

Barras verticais

 
FIGURA 2-18 Modelagem de painéis isolados [Nascimento Neto (1999)]. 

O modelo ainda leva em consideração a deformação por cisalhamento dos painéis e o 

comportamento de diafragma rígido das lajes. Foi processado o modelo da estrutura de 

contraventamento de um edifício real e feitas avaliações quanto ao comportamento com e sem 

inclusão das referidas deformações. Verificou-se uma tendência de redistribuição mais 

pronunciada para o caso dos esforços cortantes, observando-se decréscimo das máximas 

solicitações para o modelo que incluiu a deformação por cisalhamento. 

Um modelo um pouco mais sofisticado foi avaliado em Nascimento Neto (1999, 

2000a e 2000b). O modelo consiste em se discretizar os painéis utilizando-se elementos barra 

como ilustrado na FIGURA 2-19. Um trecho de parede sem abertura, situado entre pavimentos 

consecutivos, é discretizado por elementos barra diferenciados por barras verticais flexíveis e 

barras horizontais rígidas. A barra vertical possui as características da seção retangular do painel 

e suas extremidades são ligadas continuamente às barras rígidas horizontais, que por sua vez são 

dispostas ao nível dos pavimentos e têm por finalidade simular o efeito do comprimento dos 

                                                 
48 Sendo um modelo que necessita de recursos computacionais, sua simplificação torna-se clara quando 
comparado, por exemplo, ao modelo baseado no método dos elementos finitos. 
49 A seção composta refere-se a consideração das flanges. 
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painéis e a interação que se desenvolve entre os mesmos. Há ainda a possibilidade de 

consideração dos lintéis como elemento estrutural integrante do sistema de contravetamento. 

Assim como no modelo da FIGURA 2-18, admite-se comportamento de diafragma rígido para 

as lajes. 

 
FIGURA 2-19 Modelagem de painéis de contraventamento [Nascimento Neto (1999)]. 

Esse modelo foi exaustivamente avaliado, averiguando-se seus resultados com os 

obtidos por trabalho experimental e processando-se modelos de estruturas de edifícios reais em 

alvenaria. Comparando-se os resultados obtidos pelo modelo de barras isoladas e o modelo 

tridimensional apresentado50, verificou-se um pequeno ganho de rigidez proveniente de 

decréscimo dos deslocamentos laterais do edifício e uma tendência de redistribuição tanto de 

esforços cortantes quanto de momentos fletores. No entanto, verificou-se que a inclusão dos 

lintéis no sistema de contraventamento implicou em ganho considerável de rigidez proveniente 

da formação de seqüências de pórticos. Neste caso obteve-se redução da ordem de 79% no 

deslocamento do topo do edifício, quando comparado ao resultado obtido com o modelo de 

barras isoladas; e reduções da ordem de 64% para a máxima solicitação de flexão absorvida.  

O modelo também foi avaliado quanto a sua capacidade de representar o 

comportamento do sistema de contraventamento sob solicitação de forças que originem torção 

global do edifício. Assim como no caso anterior, foram feitas comparações com estudo 

experimental e realizadas análises com processamento de estruturas de edifícios reais, 

verificando-se a boa representatividade do comportamento estrutural apresentada pelo modelo. 

2.3.3. Avaliação do comportamento estrutural da alvenaria utilizando-se modelos 
reduzidos 

O emprego de modelos reduzidos foi e tem sido ferramenta importantíssima para se 

avaliar o comportamento estrutural de sistemas estruturais da engenharia civil. Em décadas 

                                                 
50 Sem a inclusão dos lintéis. 

Barras horizontais 

rígidas 

Barras verticais 

flexíveis 
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anteriores, quando não se dispunha de computadores e de métodos numéricos capazes de 

simular com relativa precisão o comportamento de estruturas mais complexas, tomava-se 

partido da análise com modelos reduzidos para se verificar e dimensionar tais estruturas, a 

exemplo de barragens, túneis e pontes. 

Hoje em dia os estudos desenvolvidos com modelos reduzidos51 não têm mais como 

objetivo o dimensionamento52 dos elementos estruturais, mas sim o de avaliar o comportamento 

estrutural e servir de base para uma modelagem numérica e/ou teórica mais adequada, que seja 

capaz de representar tanto quanto possível, e de modo sensato, o comportamento real da 

estrutura. Além disso, a utilização desses modelos facilita a realização dos ensaios quando 

comparado ao protótipo. Dentre as vantagens pode-se citar: utilização de estruturas com 

dimensões menores, facilitando o manuseio tanto no que se refere ao transporte quanto ao 

armazenamento dentro do laboratório; e, principalmente, necessidade de equipamentos com 

capacidade de carga mais baixa, refletindo no tipo de pórticos de reação e sistemas de aplicação 

de forças a serem utilizados, que por sua vez significam em minimização de custos. 

Uma breve revisão sobre a aplicação de modelos reduzidos para o caso da alvenaria 

estrutural é apresentada em Abboud et al. (1990). O autor comenta que vários estudos foram 

desenvolvidos nas décadas de 60, 70 e 80 utilizando-se tais modelos, e que as principais 

conclusões obtidas consistiram na indicação do uso desses modelos reduzidos para avaliar o 

comportamento estrutural da alvenaria devido à sua capacidade de representação do 

comportamento de protótipos. No entanto, em estudo apresentado por Hamid (1985, 1986)53 

observaram-se diferenças nos resultados obtidos por modelos na escala 1:4 de blocos vazados 

de concreto quando comparados aos do protótipo. Essas diferenças foram atribuídas às 

imperfeições na geometria do modelo reduzido e à falta de mão-de-obra adequada para 

manipulação do mesmo. Segundo o estudo apresentado por Abboud et al. (1990), a escolha do 

fator de escala geométrico para um modelo específico depende de uma quantidade razoável de 

fatores, podendo-se citar: sistemas de aplicação de forças disponíveis; facilidades na fabricação 

dos materiais do modelo; e adoção de dimensões adequadas de modo a assegurar a capacidade 

de manuseio do modelo pela mão-de-obra. Verificou-se que a utilização de fatores de escala 

inferiores a 1:4 pode, provavelmente, causar dificuldades na modelagem da espessura das 

juntas. No presente trabalho, o autor elaborou toda uma caracterização de materiais54 dos 

                                                 
51 Não só com modelos reduzidos. Dentro das limitações cabíveis a cada caso, os estudos experimentais 
com modelos em escala natural, protótipos, também são utilizados para balizar e validar os modelos 
numéricos/teóricos. 
52 Os avanços alcançados pela informática possibilitaram o desenvolvimento de modelos numéricos e 
programas computacionais com capacidade de melhor simulação do comportamento das estruturas, de 
modo que o dimensionamento estrutural tornou-se mais rápido e preciso. 
53 Apud Abboud et al. (1990). 
54 Blocos, argamassa, graute e armadura. 
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modelos reduzidos utilizados em ensaios de prisma (compressão axial e cisalhamento na junta), 

de ligações de laje com parede e de paredes esbeltas submetidas a forças, horizontais e verticais, 

fora do seu plano. No caso dos prismas desenvolveu-se uma análise de correlação com 

protótipos, obtendo-se ótimos resultados. No entanto, como já era esperado, os resultados dos 

modelos apresentaram, sob um ponto de vista quantitativo, desvios ou dispersões inferiores aos 

dos protótipos. Este comportamento pode ser atribuído ao inerente efeito de escala associado 

aos modelos reduzidos. De um modo geral, o autor conclui que a técnica de modelos reduzidos 

com blocos vazados de concreto é um método viável e poderoso para estudar e prever, de um 

modo econômico, o comportamento complexo dos sistemas estruturais em alvenaria. 

Abrams (1988) desenvolveu um estudo muito interessante com modelo reduzido, no 

qual foi avaliado o comportamento estrutural de edifícios em alvenaria submetidos a forças 

laterais estáticas e dinâmicas. Um edifício de dois pavimentos em escala natural55 foi utilizado 

no estudo sob ação estática, enquanto que no caso da ação dinâmica utilizou-se um modelo 

reduzido em escala 1:4 com três lajes. O modelo em escala natural foi construído com duas lajes 

para que a força lateral, aplicada na segunda laje, representasse a resultante de uma força 

triangularmente distribuída em um edifício com três lajes. A ação dinâmica foi aplicada ao 

modelo reduzido utilizando-se uma mesa vibratória disposta em sua base. A escolha das 

dimensões dos painéis e das aberturas no modelo reduzido seguiu as mesmas condições e 

suposições adotadas no caso do protótipo. O objetivo principal do estudo foi avaliar o 

comportamento estrutural do edifício sob a aplicação de distintas solicitações, e não o de tentar 

desenvolver qualquer tipo de correlação entre os comportamentos observados no modelo e no 

protótipo. 

Quanto ao comportamento observado no modelo reduzido destaca-se a fissuração 

ocorrida ao longo das juntas horizontais no topo dos “piers” do primeiro pavimento, 

confirmando a predominância do comportamento sob flexão, verificando-se a perda de 

resistência cisalhante ao longo dessas juntas. Com o decorrer dos ciclos observou-se um 

excessivo escorregamento, de modo que o cisalhamento foi redistribuído para os “piers” 

externos que estavam sendo solicitados por compressões axiais. Apesar da resistência ao 

cisalhamento ser aumentada pelo efeito de compressão axial, os “piers” não apresentaram a 

resistência necessária para absorver os esforços de cisalhamento e sua ruptura resultou no 

colapso de toda a estrutura. 

                                                 
55 Este estudo foi desenvolvido em Abrams (1986) e está descrito no item 2.3.2.1. 
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Apesar das duas estruturas analisadas terem a mesma56 configuração e disposição de 

armaduras, seus comportamentos foram bastante distintos. A partir da comparação dos 

comportamentos, o autor conclui que a resposta não-linear de um edifício em alvenaria é 

enormemente sensível ao processo de construção e ao tipo de ação atuante. 

Camacho (2000) estudou as correlações entre protótipos e modelos reduzidos de 

estruturas de alvenaria com blocos cerâmicos. Neste caso fez-se uso das escalas 1:1, 1:3 e 1:5, 

FIGURA 2-20, e foram realizados ensaios de compressão axial em blocos, prismas de 2, 3 e 4 

blocos e em pequenas paredes, avaliando-se a resistência, as deformações e o modo de ruptura 

dos mesmos. Foram ensaiados pelo menos seis prismas e três paredes de cada tipo. 

 
FIGURA 2-20 Paredes pequenas nas escalas 1:3 e 1:5 ensaiadas [Camacho (2000)]. 

A partir dos resultados obtidos, pôde-se verificar que os fatores de eficiência57 diminui 

com o aumento do número de fiadas, e aumentou à medida que o fator de escala foi diminuído. 

Observou-se também similaridade entre as resistências à compressão axial dos modelos e, no 

caso dos prismas e das paredes, resistências superiores às dos protótipos. Comparando-se as 

deformações de ruptura entre modelos também se verificou similaridade, no entanto foram 

consideravelmente superiores às do protótipo. Este comportamento também foi observado por 

outros pesquisadores. Verificou-se que a relação resistência de prisma / resistência do bloco foi 

afetada pelo fator de escala, apresentando elevados valores para os modelos, FIGURA 2-21. 

Apesar da diferença os valores absolutos, o comportamento e o tipo de ruptura apresentada 

pelos modelos e protótipos foram similares. 

                                                 
56 Há uma diferença entre os modelos no que se refere ao grauteamento. O modelo em escala natural 
possuía “pier” parcialmente grauteado com área de cisalhamento menor que o modelo reduzido, o qual 
possuía “pier” totalmente grauteado. 
57 Os fatores de eficiência aqui referidos são definidos pelo quociente entre a resistência à compressão 
axial de prisma e/ou de parede pela resistência à compressão de bloco. 
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FIGURA 2-21 Resistência à compressão dos modelos e do protótipo [Camacho (2000)]. 

Resumidamente, o autor conclui que é possível utilizar ensaios com modelos físicos 

reduzidos para avaliar o comportamento da alvenaria estrutural constituída por blocos cerâmicos 

vazados. No entanto, o autor ainda recomenda que novas pesquisas sejam desenvolvidas para 

investigar as diferenças entre protótipo e modelo no que se refere aos valores dos parâmetros de 

deformação. 

Outro estudo onde se avaliou correlação entre modelo e protótipo foi desenvolvido por 

Chen (1988). O trabalho desenvolvido faz parte de um programa de pesquisa mais amplo com 

modelos reduzidos de painéis em alvenaria estrutural. Foram estudados painéis sem aberturas 

submetidos a forças horizontais dinâmicas e quase-estáticas com condições de contorno 

equivalentes a engastes na base e no topo, tendo como objetivo avaliar a veracidade da 

aproximação, freqüentemente utilizada, entre ação cíclica e ação quase-estática. 

Adicionalmente, foram comparados os resultados de resistência à compressão de blocos, de 

prismas, bem como os de compressão diagonal de paredes obtidos utilizando-se os modelos 

reduzidos com os obtidos por protótipos encontrados na literatura. A FIGURA 2-22 ilustra os 

corpos-de-prova que foram utilizados nos ensaios. 

A FIGURA 2-23 ilustra a curva tensão de compressão axial x deformação axial obtida 

pelo ensaio com os modelos de prismas e pelo protótipo de prisma avaliado em 

McNary & Abrams (1985)58. Percebe-se a semelhança entre o comportamento apresentado pelo 

modelo e pelo protótipo. Durante a realização dos ensaios verificou-se que as fissuras verticais 

tornavam-se visíveis logo após a carga de pico, e que os prismas geralmente rompiam devido à 

separação nos blocos. 

                                                 
58 Apud Chen (1988). 
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FIGURA 2-22 Modelos reduzidos em escala 1:4 dos prismas e painéis utilizados nos ensaios 

[Chen (1988)]. 
 

 
FIGURA 2-23 Curvas tensão x deformação para modelos e protótipo de prismas de seis blocos 

[adaptado de Chen (1988)]. 

Quanto à comparação dos resultados obtidos pelo modelo com aqueles obtidos pelo 

protótipo, no caso dos painéis, foi aplicado um fator de escala sobre a rigidez Km do modelo 

devido à diferença em relação à rigidez do protótipo, ocasionada pela não proporcionalidade 

entre suas dimensões. 

A partir dos resultados obtidos, o autor conclui que a resistência dos modelos de 

prisma e paredes quadrangulares possui boa correlação com os protótipos de prismas e painéis 

quadrados. 

Um estudo relativo ao comportamento de painéis reduzidos na escala 1:3 e submetidos 

a forças horizontais foi desenvolvido por Elshafie (1998). Os painéis, que dispunham de 

aberturas, foram totalmente grauteados e construídos em alvenaria armada de blocos vazados de 

concreto. O autor estudou três disposições de aberturas tomadas como percentagem das 

dimensões globais do painel: 0%, 22% e 49%.  Os principais objetivos do trabalho consistiram 

na investigação dos efeitos do tamanho e localização das aberturas típicas de portas no 

comportamento desses painéis e, na avaliação da efetividade do modelo de rótulas plásticas 

como ferramenta de análise de painéis em alvenaria de blocos vazados. Em todos os “piers” a 
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armadura de flexão consistiu basicamente em barras de F5.0 espaçadas alternadamente, exceto 

nos “piers” estreitos onde a armada foi posicionada em todos os vazados. A armadura de 

cisalhamento foi calculada considerando-se os esforços de cisalhamento associados à ruptura 

por flexão, determinados por uma análise prévia, de modo a evitar a ruptura característica por 

cisalhamento. A FIGURA 2-24 ilustra a disposição das armaduras nos painéis.  

 
FIGURA 2-24 Detalhes da armadura utilizada nos painéis [adaptado de Elshafie (1998)]. 

A referida análise prévia foi realizada utilizando-se o modelo de rótulas plásticas 

(MRP), que é um método considerado apropriado para análise de painéis com abertura que se 

comportam predominantemente à flexão. Neste modelo, o painel é idealizado como um pórtico 

equivalente onde o estado de ruína é atingido ao formarem-se rótulas plásticas nas extremidades 

dos elementos até que o sistema estrutural torne-se instável. 

A partir dos resultados dos ensaios o autor concluiu que o modo de ruptura por flexão 

dos painéis foi caracterizado pela formação de rótulas plásticas nas extremidades dos elementos 

estruturais, como esperado. Verificou-se também que a rigidez e a força horizontal máxima dos 

painéis diminui significativamente com o aumento das dimensões da abertura enquanto que a 

ductilidade aumentou sensivelmente. Isto pode ser explicado pelo fato de a introdução de 

aberturas largas resultar em painéis compostos por elementos de grande relação 

altura/comprimento, consistindo numa estrutura com capacidade para rotacionar e deformar 

além do limite elástico. Da mesma forma verificou-se que no caso de painéis com mesmas 

dimensões globais e armaduras de flexão ocorrem reduções na rigidez e resistência 

proporcionais às dimensões da abertura. Além disso, observou-se que painéis com abertura 

centralizada apresentam maior ductilidade e rigidez, e resistência levemente inferior que painéis 

com aberturas excêntricas. Isto pode ser explicado pelo fato da excentricidade da abertura 

resultar num painel constituído por dois “piers” distintos, onde um deles é largo e rígido 

enquanto o outro é estreito e flexível. Neste caso o comportamento do painel é predominado 
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pelo comportamento do “pier” mais largo que, obviamente, possui elevada rigidez e resistência 

e baixa ductilidade devido a sua relação altura/comprimento. Finalmente, o autor comenta que o 

modelo de rótulas plásticas pode ser considerado como ferramenta analítica simples e de boa 

precisão para avaliar o mecanismo de ruptura, a força lateral máxima, e as forças internas no 

estágio de ruína, no caso de painéis com abertura que apresentem predominância do 

comportamento de flexão. 

Uma investigação do efeito de armaduras no comportamento de painéis em alvenaria 

parcialmente armada foi realizada por Ghanem (1992). O estudo faz parte de um programa de 

pesquisa desenvolvido na Universidade de Drexel para investigação do comportamento 

estrutural de painéis constituídos por modelos reduzidos na escala 1:3 de blocos vazados de 

concreto. Foram utilizados painéis quadrangulares e se verificado o efeito da distribuição de 

armaduras, tanto verticais quanto horizontais, no comportamento desses painéis. Adotou-se uma 

única taxa de armadura para as duas direções, variando-se apenas a distribuição das mesmas na 

seção do painel, sendo: SWA o modelo com armaduras, vertical e horizontal, nas extremidades 

do painel; SWB o modelo com armaduras nas extremidades e a meia altura e meio vão; e SWC 

o modelo com armaduras nas extremidades e a aproximadamente cada quarto da altura e do vão; 

como ilustrado pela FIGURA 2-25. Todos os modelos foram submetidos ao mesmo nível de 

pré-compressão igual a 0,69 MPa59. 

 
FIGURA 2-25 Modelo dos painéis com distribuição das armaduras [Ghanem (1992)]. 

A partir dos resultados obtidos pelos ensaios verificou-se que a distribuição das 

armaduras comandou o modo de ruptura dos painéis, observando-se três modos distintos: 

                                                 
59 Equivalente a 100 psi. 
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 Ruptura por cisalhamento, onde ocorreram predominantemente fissuras diagonais e 

ruptura brusca no modelo SWA, o que era previsto por causa da pouca influência da ação de 

pino das barras verticais e pela falta da armadura para absorver os esforços de cisalhamento; 

 Ruptura mista cisalhamento/flexão, onde ocorreu inicialmente fissuração por tração 

na base e a meia altura do painel seguida por uma fissuração diagonal em forma escalonada no 

modelo SWB, resultando em escoamento da armadura vertical e esmagamento dos blocos no 

lado comprimido assim como abertura de fissuras diagonais responsáveis pelo colapso; 

 Ruptura por flexão, onde ocorreu escoamento da armadura vertical com 

esmagamento dos blocos no lado comprimido no modelo SWC, destacando-se o comportamento 

relativamente dúctil verificado pela capacidade de deformação do painel após atingir a força 

máxima.  

Observou-se também que uma maior distribuição da armadura ocasionou acréscimo na 

resistência ao cisalhamento e decréscimo na resistência à flexão, enquanto que, ao concentrar 

essa armadura nos extremos do painel ocorreu exatamente o oposto. Além disso, verificou-se 

que para se evitar uma ruptura frágil, isto é, por cisalhamento, é necessário distribuir a armadura 

horizontal ao longo da altura do painel. 

Continuando na mesma linha de pesquisa, mas fazendo-se uma abordagem distinta do 

problema, Ghanem (1993) desenvolveu outro estudo pertencente ao programa da Universidade 

de Drexel. Neste trabalho foi avaliado o efeito da pré-compressão sobre o comportamento de 

painéis idênticos aos apresentados no texto anterior. Neste caso utilizou-se uma única 

configuração para o painel avaliado, sendo idêntica ao modelo SWB como ilustrado pela 

FIGURA 2-25. A distinção entre os modelos foi feita pela intensidade da tensão de pré-

compressão aplicada, sendo: SWB 1 o modelo com spc = 0 MPa; SWB 2 o modelo com spc = 

0,69 MPa60; SWB 3 o modelo com spc = 1,38 MPa61.  

Após a realização dos ensaios verificou-se que: 

 O modelo SWB 1 exibiu um comportamento relativamente dúctil, verificado pelo 

colapso por esforços de flexão. A primeira fissura visível foi de flexão ocorrendo a 

aproximadamente 40% da força de ruptura. Em seguida ocorreu pequena fissuração por 

cisalhamento logo abaixo do trecho horizontal armado. A partir daí o modelo apresentou intensa 

fissuração sem incremento significante da força horizontal, o que pode ser atribuído à ausência 

de tensão axial. Observaram-se também grandes deformações de flexão após a força última do 

ensaio. 

                                                 
60 Equivalente a 100 psi e igual a 5% da resistência à compressão de prisma. 
61 Equivalente a 200 psi. 
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 O modelo SWB 2 exibiu um modo de ruptura misto flexão/cisalhamento, com a 

primeira fissura surgida pelo efeito de flexão. No instante em que as armaduras verticais 

iniciaram o processo de escoamento, começaram a surgir fissuras diagonais e o painel resistiu a 

um pouco mais de força horizontal até o aparecimento de uma fissura diagonal principal que 

resultou no colapso. 

 Finalmente, o modelo SWB 3 exibiu modo de ruptura por cisalhamento. Ocorreram 

fissuras preponderantemente diagonais, que se estenderam desde o topo do lado de aplicação da 

força horizontal até a base do lado oposto, segundo um ângulo de 45o. A elevada tensão axial 

impediu que o painel deformasse muito até a força de ruptura. O colapso ocorreu 

repentinamente, verificando-se substancial abertura das fissuras diagonais seguida pelo 

esmagamento dos blocos na base comprimida. 

Com base nos comportamentos verificados e descritos anteriormente, o autor fez 

algumas considerações conclusivas. Verificou-se que a tensão axial alterou o comportamento do 

painel, a partir de um modo de ruptura por flexão, passando por um modo misto de ruptura 

flexão/cisalhamento, até um modo de ruptura por cisalhamento. Isto indica que para elevadas 

tensões de pré-compressão a tendência é que ocorra colapso por cisalhamento, que é uma 

ruptura frágil. Observou-se também que a resistência à fissuração cresce com o aumento da pré-

compressão, pois a ocorrência das primeiras fissuras diagonais foi enormemente influenciada 

pela resistência à tração da alvenaria e pela tensão axial. Além disso, o autor conclui que para 

evitar um colapso frágil, deve-se considerar um nível máximo de pré-compressão, que nos 

experimentos realizados foi igual a 5% da resistência à compressão da alvenaria. Por fim, 

verificou-se que o acréscimo das tensões axiais tende a reduzir a ductilidade, a aumentar a 

resistência à fissuração e a modificar o comportamento do painel de um modo por flexão para 

um modo por cisalhamento. 

Um outro trabalho onde se avaliou o comportamento de painéis em alvenaria 

constituídos por blocos cerâmicos vazados na escala 1:3 foi desenvolvido por Santos (2001). O 

estudo consistiu na avaliação do comportamento estrutural de painéis com e sem preenchimento 

das juntas verticais de argamassa. Os painéis possuíam flanges em uma das extremidades 

laterais e foram submetidos a ação combinada de força lateral e tensão axial, sendo utilizados 

três níveis de pré-compressão iguais a 0,4 MPa, 1,7 MPa e 2,1 MPa, referidas à área líquida.  

A partir dos resultados dos experimentos o autor pôde concluir que o aumento da pré-

compressão reduziu consideravelmente os deslocamentos ao longo da altura dos painéis, bem 

como a diferença entre os deslocamentos no topo dos painéis com juntas preenchidas e não 

preenchidas. Verificou-se linearidade para a relação força lateral x deslocamentos a níveis 

iniciais desta força e não linearidade à medida que se foi aumentando-a. Em contrapartida a 

distribuição das deformações axiais ao longo da base dos painéis foi não-linear mesmo para 
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níveis iniciais de carregamento. Observou-se também que a resistência ao cisalhamento 

dependeu do nível de pré-compressão e variou linearmente de acordo com a lei de Coulomb, 

tanto no caso de juntas preenchidas quanto no de juntas não preenchidas, para as intensidades de 

pré-compressão utilizadas. Além disso, o autor verificou que as fissuras iniciais ocorreram entre 

80% e 90% da carga última nos painéis sob pré-compressão elevada e a aproximadamente 70% 

sob baixa pré-compressão. 


