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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo foi dedicado à análise dos resultados experimentais de todos os modelos 

ensaiados em laboratório. Como comentado e descrito no item 3.9, todos os ensaios foram 

realizados de acordo com uma seqüência pré-estabelecida. Da mesma forma, os resultados 

foram apresentados e analisados segundo seqüência semelhante. Neste caso optou-se por não 

incluir a etapa de carregamento vertical prévio, porque a intenção nesta etapa foi aplicar 

carregamento suficiente para acomodar a estrutura, apresentando-se apenas as etapas de 

aplicação da pré-compressão e da força horizontal. 

Os resultados foram apresentados em sua grande maioria na forma de gráficos, mas 

também foram elaboradas tabelas com os dados mais importantes para comparação tanto do 

comportamento global quanto de regiões localizadas. Dessa forma, dividiu-se a análise nos 

seguintes itens: 

 Etapa de aplicação da pré-compressão: neste item foram verificadas as 

deformações axiais dos painéis, bem como determinados os módulos de elasticidade dos 

mesmos na etapa de aplicação da força vertical; 

 Etapa de aplicação da força horizontal: este item contém a maior parte das análises, 

no qual foram avaliados a rigidez e os efeitos da não-linearidade de forma global, as 

deformações ocorridas nos lintéis e nas paredes de cada modelo, bem como em regiões 

consideradas como críticas para o surgimento de fissuras, a exemplo dos cantos da abertura e da 

base das paredes; 

 Comparação entre os modelos: ao final da análise dos modelos de uma mesma 

configuração de ensaio, realizou-se a comparação entre os principais resultados de modo a se 

avaliar os efeitos decorrentes da utilização de distintas pré-compressões; 
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 Efeitos de acoplamento e da armadura vertical: este item consistiu na avaliação do 

efeito de acoplamento, proveniente da presença do lintel, e do efeito do graute e da armadura 

vertical, comparando-se os resultados dos painéis com abertura de porta com aqueles dos 

painéis isolados. 

Durante essas análises os modelos foram identificados da seguinte forma: 

 Os modelos da 1a configuração de ensaio foram identificados como PISG1, que se 

refere ao modelo de painel isolado sem utilização de armadura e grauteamento, e PICG1, que se 

refere ao modelo de painel isolado com utilização de armadura e grauteamento vertical. 

Estimou-se para intensidade da pré-compressão dos dois modelos o valor de 1,64 MPa, 

referente à área bruta91. 

 Os modelos da 2a configuração foram identificados como PPSG1, que se refere ao 

modelo de painel com abertura de porta, sem utilização de armadura e grauteamento vertical, e 

com estimativa de pré-compressão igual a 1,64 MPa; e PPSG2 que se distingue do anterior pela 

intensidade da pré-compressão estimada em 0,98 MPa. 

 No caso dos modelos da 3a configuração a identificação consistiu em: PPCG1 para 

o modelo de painel com abertura de porta, utilizando-se armadura e grauteamento vertical, e 

com estimativa de pré-compressão igual a 1,64 MPa; e PPCG2 que se diferencia do anterior 

pela intensidade de pré-compressão estimada em 0,98 MPa. 

 Quanto aos modelos da 4a configuração suas identificações seguiram o seguinte 

padrão: PJSG1 para os painéis com abertura de janela, sem utilizar armadura e grauteamento 

vertical, e estimativa da pré-compressão igual a 1,64 MPa; e PJSG2 para os painéis idênticos 

aos anteriores distinguindo-se pela estimativa de pré-compressão igual a 0,98 MPa. 

 Finalmente, os modelos da 5a configuração foram identificados como: PJCG1 no 

caso dos painéis com abertura de janela dispondo de armadura e grauteamento vertical, e 

estimativa de pré-compressão igual a 1,64 MPa; e PJCG2 para painéis idênticos aos anteriores, 

diferenciando-se pela intensidade de pré-compressão estimada em 0,98 MPa. 

A Tabela 4.1-1 contém um resumo para facilitar a identificação das configurações de 

ensaio adotadas. 

Os transdutores de deslocamentos utilizados na instrumentação dos painéis foram 

referidos em todos os gráficos pela letra T seguida do número do transdutor. Neste caso, a sigla 

T3 indica o transdutor número 3 da instrumentação apresentada no item 3.5.4, e assim por 

diante. 

 

 
                                                 
91 Daqui em diante, caso não se faça menção à área de referência, a tensão pode ser tomada como relativa 

à área bruta. 
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Tabela 4.1-1 Quadro resumo dos modelos de ensaio. 

Configuração 
Intensidade da pré-

compressão 
Graute e armadura 

vertical 
Modelo / 

painel 
Tipo de 

abertura 
1,64 MPa 0,98 MPa sim não 

PISG1 Sem x   x 
PICG1 Sem x  x  
PPSG1 Porta x   x 
PPSG2 Porta  x  x 
PPCG1 Porta x  x  
PPCG2 Porta  x x  
PJSG1 Janela x   x 
PJSG2 Janela  x  x 
PJCG1 Janela x  x  
PJCG2 Janela  x x  

Observações: 
- A intensidade da pré-compressão refere-se à área bruta dos painéis. 

4.2. MODELOS DA 1a CONFIGURAÇÃO DE ENSAIO 

4.2.1. Modelo PISG1 

Como descrito no item 4.1, este modelo corresponde ao painel isolado sem disposição 

de armadura vertical e grauteamento, e pré-compressão igual a 1,64 MPa. 

4.2.1.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Esta etapa consistiu na aplicação da força vertical que resultasse em tensão de 

compressão média equivalente à pré-compressão estipulada. A FIGURA 4.2-1 ilustra as 

deformações axiais e o nível de tensões médias de compressão obtido. Verifica-se que o 

comportamento é bastante linear, e comparando-se o valor da inclinação da linha de tendência, 

referente à média total das deformações, percebe-se a proximidade desse valor com o módulo de 

deformaçõa obtido no ensaio das paredes (40 x 40) cm2 que foi igual a 6165 MPa. Isto indica 

que as características mecânicas anteriormente determinadas para a alvenaria são representativas 

do painel ora analisado. Cabe o comentário que o resultado das paredes (40 x 40) cm2 refere-se 

a uma média de três exemplares, enquanto que o modelo PISG1 é único. Da mesma forma, 

observa-se que a tensão de compressão obtida, igual a 1,72 MPa, está bem próxima da 

intensidade da pré-compressão necessária. Optou-se por aplicar compressão um pouco maior 

porque ao se iniciar a etapa da força horizontal ocorria um decréscimo dessa tensão. 
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FIGURA 4.2-1 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PISG1. 

Um modo de verificar se o carregamento foi aplicado consistentemente é observando-

se a evolução do deslocamento perpendicular ao plano do painel. A FIGURA 4.2-2 ilustra a 

força vertical aplicada pelo cilindro hidráulico versus esse deslocamento, na qual observa-se que 

apesar de ter ocorrido crescimento, o deslocamento atingiu valor máximo um pouco maior que 

1 mm com força vertical igual 32 kN.92 Isto resulta num momento igual a 3,84 kN.cm, relativo à 

base do painel, e que equivale a uma força aplicada no topo igual a 0,04 kN, o que é 

desprezível. Por meio de inspeção visual verificou-se que essa excentricidade não resultou em 

esforços que danificassem o modelo de modo a comprometer os resultados do ensaio. 
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FIGURA 4.2-2 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PISG1. 

                                                 
92 Este deslocamento também pode ser entendido como a excentricidade da força vertical em relação à 

base do painel. 
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Em resumo, pode-se dizer que a etapa de aplicação da pré-compressão foi realizada 

com sucesso, não tendo sido observado qualquer tipo de problema suficiente para danificar o 

modelo. 

4.2.1.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Com o modelo submetido a pré-compressão estipulada, procedeu-se a aplicação da 

força horizontal. Como comentado no item 3.9 não se aplicou carregamento horizontal prévio 

ao modelo por receio de ocorrer alguma danificação. A força horizontal foi, então, aplicada 

monotonicamente desde zero até o colapso total do painel. A FIGURA 4.2-3 ilustra os 

deslocamentos horizontais medidos pelos transdutores T1, T2 e T3, de acordo com a 

instrumentação descrita no item 3.5.4. Percebe-se que até 1 kN houve pouquíssima deformação 

do modelo, representada pelo deslocamento em torno de 0,2 mm para T1 e T2. A partir de 1 kN 

até, aproximadamente, 3,5 kN há formação de um trecho bastante linear, o que pode ser 

explicado pela ausência de fissuração. Fato interessante é que entre 3,5 kN e 5,8 kN percebe-se 

a ocorrência de trecho não-linear mesmo sem ter ocorrido fissuração visível, que só foi 

percebida aos 5,8 kN. É importante ressaltar que neste intervalo ouviram-se alguns estalos 

durante o ensaio, e que a ocorrência dessa não-linearidade sem o surgimento de fissuras 

perceptíveis pode ser associada à formação de micro-fissuras internas. Esse comportamento 

também foi observado por Epperson (1992). Aos 5,8 kN surgiu a fissura horizontal na base do 

painel, vide FIGURA 4.2-4, e ocorreu acentuada perda de rigidez. Próximo aos 6,9 kN a 

intensificação da fissuração horizontal foi mais perceptível pela propagação repentina da 

mesma, de modo que o painel já apresentava-se próximo do colapso total. A partir deste ponto 

verificou-se que o comportamento do painel se caracterizou pela abertura dessa fissura, junto ao 

canto tracionado, sem ocorrência de sua propagação, isto é, não houve mais resistência à tração 

e o painel limitou-se a girar em torno de sua base, aumentando as tensões de compressão nos 

blocos situados no correspondente canto. Este comportamento é representado pelo patamar 

observado no gráfico de deslocamentos após a força de 6,9 kN, e pode ser associado à formação 

de rótula na base, em que os deslocamentos correspondem ao movimento de corpo rígido da 

porção do painel acima da fissura. O painel chegou a ruptura com força horizontal igual a 

7,2 kN. Verifica-se, também, a grande semelhança no aspecto dos três gráficos, cujos valores 

absolutos diferenciam-se pelas distâncias de cada transdutor em relação à base do painel. Ainda 

com relação a esta semelhança, destaca-se a ocorrência simultânea de perturbações/saltos nos 

três gráficos, indicando que grande parcela dos efeitos de não-linearidade ocorreram abaixo da 

fiada intermediária. 
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FIGURA 4.2-3 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais : modelo PISG1. 

Fato interessante observado na FIGURA 4.2-4 é que a r  egião de compressão, em 

condições próximas ao estágio de ruptura, correspondeu à metade do bloco situado no 

respectivo canto. Isto significa que o painel que possuía seção resistente na base com 40 cm de 

altura, antes da ocorrência de qualquer fissuração, manifestou um mecanismo com a formação 

de rótula na base e passou a apresentar movimento de corpo rígido associado à rotação em torno 

de uma região da seção com, aproximadamente, 4,9 cm. 

 
FIGURA 4.2-4 Fissuração observada na base do painel: modelo PISG1. 

A FIGURA 4.2-5 ilustra o deslocamento no canto tracionado da base do painel. Da 

observação do gráfico, constata-se que a força igual a 3 kN corresponde ao limite de transição 

da compressão para a tração, e que logo a seguir ocorre pequena perturbação no gráfico, 

indicando o surgimento de fissuração. No entanto, como comentado anteriormente, essa fissura 

não foi perceptível a olho nu, de modo que pode ser associada à micro-fissuração interna. 

Observa-se, também, que no intervalo de 3 kN a 5,8 kN ocorre crescente perda de rigidez, mas 

ainda sem o surgimento de fissuras visíveis. Isto comprova que a alvenaria, mais 

especificamente a junta, ainda apresenta certa resistência à tração. Da mesma forma, verifica-se 

que o comportamento linear limita-se à etapa em que a seção está exclusivamente comprimida, 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 106

isto é, logo após o surgimento de trações a alvenaria apresenta resposta não-linear. Além disso, 

a não-linearidade ocorre de forma tímida até a força de 5 kN, a partir da qual acentua-se o 

processo de propagação das micro-fissuras com maior perda de rigidez, sendo que a primeira 

fissura visível só ocorreu com força igual a 5,8 kN. Outro aspecto interessante é a semelhança 

entre o aspecto geral do gráfico da figura a seguir e aqueles da FIGURA 4.2-3, o que comprova 

que a fissuração expressiva ocorreu apenas nas juntas horizontais próximas à base do painel. 

Neste caso, toda a análise referente à não-linearidade e fissuração, feita para os gráficos 

anteriormente referidos, pode ser estendida à FIGURA 4.2-5. 
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FIGURA 4.2-5 Deslocamentos verticais na base do painel para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PISG1. 

Outro modo de avaliar globalmente o comportamento do painel é verificando-se as 

deformações dos pares de transdutores T4 e T5, T6 e T7, e T8 e T9, correspondentes às 

deformações relativas ao encurtamento no lado comprimido e aos alongamentos no lado 

tracionado e na direção diagonal, respectivamente. É importante lembrar, neste instante, que os 

transdutores T8 e T9 foram utilizados para monitorar a ocorrência de fissuração diagonal e não 

medir distorções relativas ao cisalhamento, conforme comentado no item 3.5.4. Com base na 

FIGURA 4.2-6, percebe-se linearidade do lado comprimido até, aproximadamente, a força de 

4,5 kN, um pouco maior que a do lado tracionado que foi igual a 3,5 kN. Outro fato observado é 

que só surgem alongamentos a partir da força igual a 5 kN, e que ocorre não-linearidade antes 

dessa tração. Isto era esperado porque essas trações, ao contrário dos deslocamentos associados 

a T11, referem-se a uma porção maior do painel, e a não-linearidade inicia-se com a formação 

das primeiras fissuras, que ocorreram na base do mesmo. Semelhantemente verifica-se que aos 

5,8 kN, correspondente à primeira fissura visível, todo o lado do painel apresenta deformação 

relativa à tração. Comparação interessante refere-se ao par T6 e T7 com o T8 e T9, onde se 

percebe clara semelhança entre os gráficos. Isto confirma a hipótese do alongamento da 

diagonal ser bastante influenciado pelos efeitos de flexão, e enfatiza a única finalidade da 
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respectiva instrumentação em detectar eventual fissuração diagonal. Neste caso, verifica-se que 

os registros dos transdutores T8 e T9 não indicaram ocorrência desse tipo de fissura. É muito 

importante comentar que os efeitos de flexão, assim como os de movimento de corpo rígido, 

estão presentes de forma ainda mais intensa por que a diagonal tem extremidade inferior 

posicionada abaixo da junta horizontal onde ocorre a fissuração.  
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FIGURA 4.2-6 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: modelo PISG1. 

Avaliação indispensável é a verificação da constância da pré-compressão durante a 

aplicação da força horizontal. Isto se faz necessário porque foi utilizado sistema hidráulico para 

aplicação desse carregamento. Caso fosse empregado sistema com pesos, por exemplo chumbo, 

essa avaliação seria dispensável porque, obviamente, não ocorreria variação da força vertical 

aplicada ao painel. Neste aspecto a FIGURA 4.2-7 confronta a variação da intensidade da força 

vertical e da força horizontal. Os registros referem-se à célula de carga montada junto ao 

cilindro vertical. A 1a etapa refere-se à pré-compressão, onde não há força horizontal, em que se 

verifica o acréscimo na sua intensidade até a força de 32 kN, como comentado anteriormente. 

No instante em que se inicia a aplicação da força horizontal, 2a etapa, verifica-se alívio na força 

vertical. Esse foi o aspecto que indicou a necessidade de aplicação de pré-compressão com 

intensidade um pouco maior que a estipulada inicialmente para o ensaio. Na seqüência, observa-

se que até a força horizontal igual a 3,5 kN, aproximadamente, não houve alívio da força 

vertical. No entanto, optou-se por fazer uma correção na intensidade dessa força, pois o alívio 

ocorrido no início da 2a etapa só foi percebido neste instante. Como pode ser observado, até a 

força horizontal igual a 6,8 kN não houve alívio da força vertical, o que só ocorreu no instante 

de intensa propagação das fissuras na base do painel. A região de perturbação que surge no final 

do gráfico representa esse instante, onde foi necessário corrigir a força vertical em duas 

oportunidades. 
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FIGURA 4.2-7 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PISG1. 

Também é de suma importância a verificação da excentricidade durante todo o ensaio 

para que sejam constatados eventuais problemas e suas causas. Neste caso, a FIGURA 4.2-8 

ilustra a variação da excentricidade durante a etapa de aplicação da força horizontal a partir dos 

registros do transdutor T12. Observa-se, inicialmente, que essa etapa foi iniciada com 

excentricidade um pouco maior que 1 mm. Verifica-se também que houve rápido acréscimo da 

excentricidade com pequena força horizontal aplicada, chegando a aproximadamente 2,5 mm, o 

que pode ser atribuído à acomodação do painel. Em seguida observa-se acréscimo mais lento 

dessa excentricidade até, aproximadamente, 6,9 kN. A partir dessa força ocorreu considerável 

acréscimo até a ruptura do painel, chegando a um valor final igual 7,4 mm. Esse acréscimo 

exagerado pode ser atribuído à fase em que o painel apresentou movimento de corpo rígido, 

devido à formação da rótula em sua base. É oportuno ressaltar que neste estágio do 

comportamento o painel apoiava-se numa base de apenas 4,9 cm. Além disso, pode-se 

considerar que a superfície de fissuração é irregular, de modo que a propagação da fissura 

horizontal na base não ocorreu simetricamente nas faces laterais do painel. Esses dois fatores 

contribuem, sem sombra de dúvida, para a formação de um sistema bastante instável. É 

importante comentar, também, que foi utilizado dispositivo de apoio, entre os cilindros verticais 

e a viga do pórtico, um pouco diferente daquele descrito no item 3.8. O dispositivo ora 

comentado está ilustrado na FIGURA 4.2-9(a). 
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FIGURA 4.2-8 Verificação da excentricidade durante todo o ensaio: modelo PISG1. 

Com base na análise da variação da excentricidade e a partir da execução do ensaio, 

constatou-se a necessidade de se alterar o dispositivo de apoio entre os cilindros verticais e a 

viga do pórtico. Neste caso foi definido o dispositivo descrito no item 3.8 com chapas e 

cilindros de aço. A FIGURA 4.2-9 ilustra a excentricidade visualmente observada durante o 

ensaio, destacando-se a inclinação do perfil metálico disposto no topo do painel. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.2-9 Cilindros verticais no modelo PISG1: (a) Dispositivo com esfera para rotulação total 
entre cilindro e viga do pórtico de reação; (b) Verificação visual da excentricidade durante etapa da 

força horizontal. 

Para finalizar a análise dessa etapa do ensaio, a FIGURA 4.2-10 ilustra os registros 

dos transdutores T10 e T13 que se referem ao escorregamento da laje de topo em relação ao 

painel e da laje de apoio em relação ao piso do laboratório, respectivamente. Neste caso 

verificam-se deslocamentos desprezíveis, em torno de 0,03 mm para T13 e 0,01 mm para T10. 

Desse modo pode-se afirmar que não houve escorregamento da laje de apoio que pudesse alterar 

os deslocamentos horizontais do painel. Da mesma forma, não ocorreu escorregamento entre a 
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laje de topo e o painel que prejudicasse a distribuição da força horizontal no topo do mesmo, o 

que confirmou a adequação da cola utilizada. 
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FIGURA 4.2-10 Verificação do escorregamento da laje de topo e da laje de base do painel: modelo 

PISG1. 

4.2.1.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

A FIGURA 4.2-11 ilustra o tipo de fissuração desenvolvido pelo painel. A sua ruptura 

ocorreu bruscamente com desmoronamento do mesmo, de modo que não foi possível fotografá-

lo logo após seu colapso. A FIGURA 4.2-11(a) ilustra o lado comprimido instantes após a 

ruptura do painel, onde pode-se verificar a região da base onde ocorreu o destacamento do 

painel separando-o em duas partes. A distribuição e o desenvolvimento da fissuração na base 

podem ser observados na FIGURA 4.2-11(b). Verifica-se que ocorreu uma única fissura 

horizontal acima da primeira fiada que se prolongou até metade do bloco situado no canto 

comprimido. A primeira fissura visível só ocorreu com força horizontal igual a 5,8 kN, apesar 

dos efeitos da não-linearidade terem sido percebidos com forças menores. Em seguida 

ocorreram duas etapas de prolongamento dessa fissura horizontal, sendo percebidas aos 6,5 kN 

e 6,9 kN. Daí em diante ocorreu apenas acréscimo da abertura dessa fissura, de modo que o 

painel limitou-se a girar em torno de sua base até a ocorrência do colapso total com força 

horizontal igual a 7,2 kN. A FIGURA 4.2-11(c) ilustra o painel remontado após sua ruptura, 

possibilitando a avaliação do mecanismo de colapso e da seqüência de fissuração do painel no 

respectivo instante. 

A partir dos comentários anteriores pode-se estabelecer o processo de fissuração e 

colapso do painel do seguinte modo: 

 As primeiras fissuras visíveis surgem, como já era esperado, no canto tracionado da 

base do painel, com os efeitos de não-linearidade tendo ocorrido em fases anteriores de 

carregamento; 
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 Em seguida ocorre prolongamento dessa fissura horizontal até o canto comprimido 

da base sem o surgimento de fissuração visível em outros locais do painel; 

 O mecanismo de rotulação foi então formado, e a partir daí o painel limita-se a 

girar em torno da pequena região comprimida na base. Neste instante pode-se afirmar que a 

ruptura foi alcançada porque ocorreu crescimento dos deslocamentos e deformações sem 

acréscimo substancial da força horizontal aplicada, conforme verificado em todos os gráficos 

anteriores; 

 Finalmente, prosseguiu-se93 com o ensaio para se avaliar o comportamento em 

condições extremas após a ruptura do painel. Neste caso, verifica-se que a distribuição 

complexa de tensões resultou em colapso total abrupto com a formação de uma fissura diagonal 

principal. A FIGURA 4.2-11(c) ilustra o painel parcialmente montado após seu colapso, na qual 

se observa a fissura diagonal formada. Neste instante não há uma explicação plausível para 

ocorrência dessa fissura. 

Esta seqüência caracteriza o comportamento do tipo misto para o painel, onde surgiu 

fissura horizontal associada à flexão, seguida da formação de rótula na base, e o colapso total se 

deu de modo abrupto com fissuração diagonal principal. No entanto é importante comentar que 

a ruptura já foi definida a partir do momento no qual se formou a rótula. A opção em dar 

continuidade ao ensaio teve como objetivo avaliar o comportamento pós-ruptura, só possível 

devido à utilização de equipamento com controle de deslocamento. Isto se mostrou adequado 

porque ocorreu fissura diagonal que não foi registrada pelos transdutores T8 e T9. 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Só foi possível dar prosseguimento ao ensaio porque se utilizou sistema que permite controlar o 

deslocamento aplicado. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 112

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.2-11 Modo de ruptura apresentado pelo modelo PISG1: (a) Detalhe do lado comprimido 
imediatamente após a ruptura; (b) Detalhe da fissuração na base do painel; (c) Montagem do painel 

para avaliação da fissuração final. 

4.2.2. Modelo PICG1 

Esse modelo foi constituído pelo painel isolado com utilização de armadura vertical e 

graute nos vazados extremos da seção. Da mesma forma que o modelo PISG1, o painel foi 

submetido à pré-compressão de intensidade igual a 1,64 MPa. 

De acordo com as etapas de ensaio, aplicou-se inicialmente a pré-compressão ao 

modelo para em seguida iniciar a etapa com força horizontal. Entretanto, no decorrer da segunda 

etapa percebeu-se o surgimento de fissuração na laje de apoio numa região próxima do painel e 

ao longo de seu comprimento, FIGURA 4.2-12(a). Isto enfraqueceu a região da laje submetida a 

tensões de tração provenientes da base do painel. Por ser o painel armado e ancorado94 na laje, 

ocorreu desprendimento da capa de concreto junto a essa região, FIGURA 4.2-12(b). Apesar 

disso, optou-se por continuar o ensaio até a ruptura do painel. A FIGURA 4.2-12(c) ilustra a 

abertura da fissura na laje de concreto em estágio final de ruptura do painel. A provável causa 

desse problema foi que a fissuração ocorreu na etapa de travamento da laje de apoio, anterior ao 

ensaio, e, possivelmente, com profundidade tal que atingiu a armadura superior dessa laje. Neste 

caso o que ocorreu foi o desprendimento do cobrimento da armadura. Apesar disso, optou-se 

por continuar o ensaio até a ruptura do painel, que ocorreu de modo semelhante ao modelo 

PISG1 com esmagamento do bloco situado no canto comprimido da base. Devido à presença do 

                                                 
94 As armaduras verticais estavam ancoradas na laje de apoio por meio de ganchos que foram amarrados 

na armadura da mesma antes de sua concretagem. 
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graute, a ruptura por compressão ocorreu de forma gradual sem explosão do bloco, isto é, o 

graute conferiu certa ductilidade ao painel para o estado de compressão. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.2-12 Fissuração na laje de base do painel PICG1: (a) Propagação ao longo da base do 
painel; (b) Fase inicial do desprendimento no canto tracionado; (c) Fase final do despredimento no 

canto tracionado. 

Ao comparar os resultados do ensaio realizado nestas condições com àqueles do 

modelo PISG1, verificou-se igualdade entre as cargas de ruptura, fato este que estimulou a idéia 

de a ruptura do painel ter sido prejudicada. Neste caso decidiu-se realizar reforço estrutural do 

painel e refazer o ensaio. Como a fissuração ocorreu preponderantemente nas fiadas situadas na 

base, procedeu-se o reforço dessa região passando armadura através da espessura do painel para 

em seguida realizar grauteamento até metade da segunda fiada. Julgou-se esse procedimento 

pertinente porque a fissuração ocorrendo preponderantemente na base, o painel apresentava-se 

íntegro ao longo da sua altura. Além disso, a alteração na relação altura/comprimento, passando 

de 2,2 para 1,95, e a ocorrência de pequena fissuração acima da terceira fiada não implicariam 

em mudança substancial no comportamento do painel. A FIGURA 4.2-13(a) ilustra a 

distribuição de fissuras ocorrida na base do painel e na terceira fiada, e o início da preparação 

para posterior grauteamento, enquanto que a FIGURA 4.2-13(b) ilustra o grauteamento, recém 

realizado, até metade da segunda fiada. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.2-13 Procedimento de reforço do modelo PICG1: (a) Distribuição de fissuras e base 
sendo preparada para grauteamento; (b) Grauteamento recém realizado. 

Durante o grauteamento foram moldados corpos-de-prova para se verificar a sua 

resistência à compressão. Optou-se por refazer o ensaio quando essa resistência atingisse, no 

mínimo, a resistência do concreto da laje. 

4.2.2.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

A aplicação da força vertical foi realizada de modo semelhante ao modelo PISG1. 

Observando a FIGURA 4.2-14 verifica-se comportamento bastante linear para este nível de 

solicitação axial, e que a tensão final obtida, igual a 1,75 MPa, tem intensidade um pouco maior 

que a pré-compressão estipulada por razões já expostas anteriormente no item 4.2.1.2. 

Comparando-se o valor da inclinação da linha de tendência, referente às deformações médias 

gerais, com o mesmo valor do modelo PISG1 verifica-se que o primeiro é um pouco maior, isto 

é, o modelo grauteado é mais rígido que o não-grauteado, como era de se esperar. 
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FIGURA 4.2-14 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PICG1. 

A FIGURA 4.2-15 ilustra a variação da excentricidade, associada aos deslocamentos 

do transdutor T12, durante a etapa de aplicação da força vertical. Verifica-se que houve 

acréscimo dessa excentricidade. Ao final da etapa, correspondente à força de 33 kN, seu valor se 
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igualou a 1,8 mm. Isso corresponde a um momento na base igual a 5,94 kN.cm, equivalente a 

uma força ortogonal no topo do painel igual a 0,06 kN. Comparando-se essa excentricidade com 

a do modelo PISG1, percebe-se a proximidade entre esses valores. Dessa forma, o modelo ora 

analisado também não apresentou problemas nesta etapa do ensaio, principalmente porque, ao 

contrário do modelo PISG1, foi reforçado com graute e armadura vertical. 
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FIGURA 4.2-15 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PICG1. 

Com isso pode-se afirmar que a etapa inicial do ensaio, referente à aplicação da pré-

compressão, foi realizada com sucesso sem ocorrência de problemas que resultassem na 

danificação total ou parcial do modelo. 

4.2.2.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Na seqüência realizou-se a segunda etapa, consistindo na aplicação da força 

horizontal. A FIGURA 4.2-16 ilustra a resposta do modelo com os deslocamentos horizontais. 

Os transdutores T1, T2, e T3 referem-se aos deslocamentos na última fiada, na laje de topo e na 

fiada intermediária, respectivamente. Observa-se, assim como no modelo PISG1, a ocorrência 

de um pequeno trecho inicial com pouquíssima deformação, até aproximadamente a força 

horizontal de 1 kN. Da mesma forma, no intervalo da força compreendido entre 1 kN e, 

aproximadamente, 4,5 kN a resposta foi preponderantemente linear. A linha de tendência 

traçada no gráfico indica que a partir da força igual a 4,5 kN ocorre decréscimo na rigidez, 

mesmo sem ter ocorrido fissuração visível. Isto pode ser considerado como o início da 

fissuração do painel, a qual não foi perceptível por se tratar, assim como no modelo PISG1, de 

microfissuração interna, fato ainda reforçado pela presença da armadura. Ao contrário do 

modelo PISG1, não se ouviram estalos nessa etapa do carregamento. Com base nisso pode-se 

afirmar que a força igual a 4,5 kN caracteriza o início do comportamento não-linear, 

evidenciado pela perda de rigidez do modelo. No intervalo entre 4,5 kN e 6 kN ocorreu 
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fissuração ainda não visível do modelo, o que pode ser afirmado pela percepção de alguns 

estalos. A primeira fissura visível só surgiu aos 7 kN. Tal retardamento, em comparação com 

modelo anterior, pode ser atribuído à presença da armadura vertical. A partir dessa intensidade 

da força verifica-se o desenvolvimento da fissuração com perda de rigidez não muito acentuada. 

Fato interessante, e esperado, é que as fissuras se distribuíram em mais de uma fiada, isto é, não 

houve fissuração preponderante em fiada específica. Neste caso verificou-se a contribuição 

benéfica da armadura no comportamento do painel, a qual funcionou como elemento de ligação, 

distribuindo as deformações pelas fissuras horizontais. Além da distribuição, observou-se 

prolongamento dessas fissuras ao longo do comprimento das juntas horizontais, o que 

caracteriza comportamento preponderante por flexão. Isto comprova que a diminuição da altura 

do painel, correspondente a 1,5 fiada, não alterou seu comportamento. Outro ponto importante é 

a semelhança no aspecto geral das curvas dos transdutores T1 e T3, o que comprova a 

ocorrência da fissuração principal em regiões próximas da base do painel. Ainda com relação à 

mencionada semelhança, destacam-se as perturbações simultâneas nos gráficos dos três 

transdutores. A FIGURA 4.2-17 ilustra a distribuição dessas fissuras entre algumas juntas 

horizontais e verticais próximas à base. Este foi o comportamento observado até a ruptura do 

painel, que ocorreu com força horizontal igual a 10,5 kN e com o surgimento de fissuração 

diagonal principal. É interessante observar que, semelhantemente ao modelo PISG1, há o 

prolongamento horizontal das fissuras e o apoio na base do painel resumiu-se à metade do 

comprimento do bloco disposto no canto comprimido. 
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FIGURA 4.2-16 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais : modelo PICG1. 
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FIGURA 4.2-17 Fissuração na base oriunda da flexão do painel: modelo PICG1. 

A FIGURA 4.2-18 ilustra o deslocamento relativo medido pelo transdutor T11, que foi 

utilizado para monitorar a abertura de fissuras no canto tracionado da base do painel. O gráfico 

apresenta perturbações mais intensas nas leituras porque, ao contrário do modelo PISG1, houve 

dispersão da fissuração nesta região. Observando-se os resultados, verifica-se que o limite de 

transição da compressão para tração é, aproximadamente, 2,5 kN, e que até a intensidade da 

força horizontal igual a 4,5 kN ocorre tendência linear para a curva. Neste caso evidencia-se 

que, ao contrário do modelo PISG1, o comportamento linear não é limitado à condição de seção 

exclusivamente comprimida. Ocorre também linearidade com baixa intensidade de tensões de 

tração. A partir de 4,5 kN, só ocorreu alteração substancial na rigidez aos 9,0 kN da força 

horizontal. Fato interessante é que as fissuras horizontais tiveram sua abertura diminuída após 

ocorrência da ruptura, o que é representado pelo trecho da curva após a máxima força 

horizontal. 
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FIGURA 4.2-18 Deslocamentos verticais na base do painel para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PICG1. 

A FIGURA 4.2-19 ilustra melhor o comportamento global, referente não só à tração, 

transdutores T6 e T7, como também à compressão, transdutores T4 e T5, e ao alongamento 

diagonal, transdutores T8 e T9. Essas deformações podem ser consideradas globais porque se 
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referem a regiões representativas da maior porção do painel, conforme descrito no item 3.5.4. 

Verificando-se as deformações associadas ao lado comprimido, percebe-se pequena perturbação 

próximo de 1,5 kN, o que pode ser associado à acomodação do modelo devido à não aplicação 

de força horizontal de escorvamento. Entre 1,5 kN e 4,5 kN ocorre trecho preponderantemente 

linear. Essa tendência de linearidade também é observada nos intervalos compreendidos entre 

4,5 kN e 6,5 kN, e 6,5 kN e 8,0 kN, sendo assim divididos por causa da fissuração do painel. 

Quanto às deformações oriundas da tração, percebe-se linearidade até, aproximadamente, 

4,5 kN, semelhantemente ao verificado no monitoramento da tração localizada. A partir daí, só 

ocorre perda de rigidez, proveniente da fissuração do painel, aos 9,0 kN. Outro ponto importante 

é que a não-linearidade iniciou antes do surgimento da tração, com força horizontal igual a 

3 kN, o que é de se esperar porque toda fissuração inicial está associada à base do painel. É 

importante enfatizar que para esta intensidade da força horizontal não havia fissuração visível, 

de modo que a mesma pode ser associada à fissuração interna controlada pela presença da 

armadura vertical. A partir da força igual a 6,0 kN o respectivo lado do painel fica submetido a 

tensões de tração, e só aos 7,0 kN surge a primeira fissura visível. Isto também foi verificado no 

modelo PISG1, de modo que não pode ser associado à presença da armadura e do graute. 

Comparando agora a curva relativa aos transdutores T8 e T9 com aquela dos transdutores T6 e 

T7, verifica-se a semelhança entre as mesmas até a máxima força horizontal com deformações 

menores para T8 e T9. Após a ruptura do painel as deformações relativas à diagonal tornam-se 

maiores que aquelas relativas à tração por flexão que, inclusive, diminuíram. Isto comprova o 

comportamento misto apresentado pelo painel, em que surgem fissuras provenientes da flexão e 

ocorre ruptura com formação de fissuração diagonal. 
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FIGURA 4.2-19 Deformações médias relativas às regiões comprimida, tracionada e submetidas à 

cisalhamento: modelo PICG1. 
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Aspecto indispensável na análise desses resultados consiste na verificação da 

constância da pré-compressão durante a aplicação da força horizontal. Para tanto, a FIGURA 

4.2-20 apresenta a variação da força vertical durante todo o ensaio. Durante a 1a etapa, que 

consistiu na aplicação da pré-compressão, verifica-se o crescimento da força vertical até 

intensidade igual a 33 kN com força horizontal nula. Em seguida inicia-se a aplicação da força 

horizontal, quando já ocorre decréscimo da força vertical. Neste caso proveu-se a correção dessa 

força para que fosse mantida a pré-compressão determinada. Verifica-se, também, que sempre 

ocorre decréscimo da força vertical, sendo necessária a interrupção momentânea do ensaio, em 

pelo menos cinco vezes, para se fazer a devida correção. Desse modo tentou-se manter, tanto 

quanto possível, o nível de pré-compressão do painel, obtendo-se um valor médio próximo de 

1,6 MPa, correspondente à força vertical de 26 kN. 
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FIGURA 4.2-20 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PICG1. 

A FIGURA 4.2-21 ilustra o crescimento da excentricidade durante a etapa de 

aplicação da força horizontal a partir dos registros do transdutor T12. Verifica-se que o ensaio 

foi iniciado com excentricidade igual a 1,8 mm e que ocorreu crescimento repentino dessa 

excentricidade com baixas intensidades da força horizontal, o que pode ser associado à 

acomodação do modelo devido à falta de aplicação de carregamento horizontal prévio. A partir 

de 3,3 mm a excentricidade cresceu mais lentamente até, aproximadamente, 6,2 mm no instante 

da ruptura do painel. Torna-se necessário comentar que, analogamente ao modelo PISG1, em 

estágios próximos à ruptura, o painel apresentou base de apoio acima da primeira fiada com, 

aproximadamente, 4,9 cm, mas o sistema não é tão instável como o anterior, devido à presença 

da armadura vertical. 
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FIGURA 4.2-21 Verificação da excentricidade durante todo o ensaio: modelo PICG1. 

Para finalizar a etapa de análise dos resultados são avaliados os escorregamentos da 

laje de topo em relação à última fiada do painel, transdutor T10, e da laje de base em relação ao 

piso do laboratório, transdutor T13. Observando-se a FIGURA 4.2-22 percebe-se que não houve 

leituras consideráveis do transdutor T10, evidenciando a ausência de escorregamento entre a 

laje de topo e a última fiada do painel. Isto comprova, mais uma vez, a eficiência da cola 

utilizada no assentamento dessa laje, de modo que se eliminou esse transdutor na 

instrumentação das demais configurações de ensaio. No entanto, verifica-se que ocorreu certo 

escorregamento da laje de base, chegando a um valor máximo igual a 0,62 mm no instante da 

ruptura do painel. Neste caso procedeu-se a correção dos deslocamentos horizontais registrados 

pelos transdutores T1, T2 e T3. Essa correção consistiu na subtração da curva de 

escorregamento das respectivas curvas de deslocamentos horizontais, por exemplo, para as 

intensidades da força horizontal iguais a 4,0 kN e 9,0 kN diminui-se 0,16 mm e 0,44 mm, 

respectivamente, dos correspondentes deslocamentos horizontais. A ocorrência desse 

escorregamento mostrou a deficiência do dispositivo utilizado para impedir esse efeito, de modo 

que o mesmo foi modificado nos ensaios seguintes para a configuração comentada no item 3.8. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 121

0

2

4

6

8

10

12

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
Escorregamento (mm)

Fo
rç

a 
(k

N
)

T10
T13

T13

T10

 
FIGURA 4.2-22 Verificação do escorregamento da laje de topo e da laje de base do painel: modelo 

PICG1. 

4.2.2.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

A FIGURA 4.2-23 ilustra o tipo e a forma de ocorrência da fissuração durante o 

ensaio. Verificam-se fissuras no canto tracionado do painel, as quais ocorreram nas juntas 

referentes à primeira, segunda e terceira fiadas; ressaltando o efeito de transferência das 

deformações através das juntas fissuradas por meio da armadura vertical, vide FIGURA 

4.2-23(a) e (b). Além disso, percebe-se o prolongamento dessas fissuras ao longo das juntas 

horizontais. A primeira fissura ocorreu acima da primeira fiada com força horizontal igual 

7,0 kN, prolongando-se até metade do segundo bloco. A segunda fissura ocorreu acima da 

segunda fiada com força horizontal igual a 8,0 kN. Aos 10 kN surgiu a terceira fissura 

horizontal acima da terceira fiada e uma fissura vertical entre a segunda e a terceira fiadas. Logo 

em seguida, aos 10,5 kN houve propagação da fissura relativa à segunda fiada por meio de 

fissuração vertical e horizontal, chegando até metade do bloco situado no canto comprimido, 

conforme ilustrado pela FIGURA 4.2-23(b). Com isso percebe-se claramente a tendência de 

giro do painel em torno de sua base, de modo que, semelhantemente ao modelo PISG1, esse 

mecanismo também pode ser associado à formação de rótula. A diferença reside no fato da 

abertura dessas fissuras ser bem menor. Aos 11,5 kN ocorreu a ruptura brusca do painel por 

fissuração diagonal, conforme ilustrado pela FIGURA 4.2-23(c). Verifica-se que a fissuração 

partiu da última fiada, junto ao ponto de aplicação da força horizontal na laje, transferiu-se para 

uma segunda linha de ruptura e se estendeu até o canto comprimido da base do painel. Constata-

se, com isso, a formação de uma biela de compressão na direção dessa fissura diagonal. 

A partir dos comentários anteriores pode-se caracterizar o modo de fissuração ocorrida 

e o tipo de ruptura do painel da seguinte forma: 

 A primeira fissura, semelhantemente ao modelo PISG1, surgiu acima da primeira 

fiada no canto tracionado; 
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 Em seguida surgiram fissuras horizontais na segunda e na terceira fiadas, 

destacando-se o efeito da armadura vertical na distribuição e transferência das tensões através 

dessas fissuras; 

 Posteriormente ocorreu propagação dessas fissuras horizontais com surgimento de 

algumas fissuras verticais. Nesta etapa da fissuração ficou caracterizada a formação da rótula na 

base, mas o painel ainda não chegou na resistência final; 

 Finalmente, com pequeno acréscimo na força horizontal, ocorreu o colapso do 

painel com formação de fissura diagonal partindo do topo do painel, do ponto de aplicação da 

força horizontal, até o canto comprimido da base. 

Com isso pode-se afirmar que o painel apresentou comportamento misto, pois ocorreu 

fissuração inicial devido aos esforços relativos à flexão, o que caracterizou a formação da rótula 

na base, e a ruptura ocorreu abruptamente com fissuração diagonal. É importante destacar que, 

assim como no modelo PISG1, a região comprimida limitou-se à metade do bloco situado no 

corresponde canto e também que se verificou a tendência de giro, com intensidade bem menor, 

em torno dessa região. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

FIGURA 4.2-23 Fissuração ocorrida durante ensaio do modelo PICG1: (a) Detalhe do canto 
tracionado; (b) Detalhe da fissuração na base; (c) Vista geral do modelo após ruptura e (d) Detalhe 

da fissuração diagonal em região próxima ao topo. 
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4.2.3. Comparação entre os modelos 

Apesar das condições de ensaio não serem exatamente as mesmas para os modelos 

PISG1 e PICG1, decidiu-se comparar seus resultados explorando de modo simplificado as 

diferenças observadas em cada comportamento. Exemplo dessas condições são a pré-

compressão aplicada aos modelos e a excentricidade durante as etapas de ensaio. Dessa forma 

os resultados das avaliações seguintes devem ser encaradas como tendências do comportamento 

e não como regras rigorosamente estabelecidas e comprovadas. Para tanto seria necessária a 

realização de programa experimental mais amplo, avaliando-se mais profundamente as 

diferenças entre os ensaios e suas implicações nos resultados. 

Com base nisso, analisaram-se as tendências de modificação no comportamento do 

painel isolado ao se utilizar graute e armadura vertical. A FIGURA 4.2-24 ilustra as curvas 

força horizontal x deslocamento horizontal dos dois modelos, nas quais são apresentados os 

deslocamentos na última e na fiada intermediária relativos aos transdutores T1 e T3, 

respectivamente. Neste caso, verifica-se semelhança na rigidez até a força de 5,5 kN, 

correspondente à primeira fissura visível do modelo PISG1. Isto indica que os modelos se 

comportaram de modo semelhante, mesmo durante a etapa não-linear inicial, na qual não 

ocorreu fissuração visível. Essa tendência do comportamento está mais clara nos deslocamentos 

T3. A partir de 5,5 kN verifica-se menor perda de rigidez do modelo PICG1, que só apresentou 

fissura visível aos 7,0 kN. A força de 5,5 kN estabeleceu o limite para distinção do 

comportamento entre os modelos. Neste caso, o comportamento do modelo PISG1 pode ser 

associado à fissuração intensa na junta acima da primeira fiada, ou seja, a fissuração ocorreu de 

forma bastante localizada. Quanto ao modelo PICG1, mesmo a fissuração ocorrendo próxima à 

base, pode-se dizer que houve dispersão, pois ocorreu fissuração em maior quantidade de juntas 

horizontais e surgiram fissuras verticais. É importante comentar que não se verificou 

deslocamento de corpo rígido no modelo com armadura vertical, evidenciado pela ausência de 

patamar na curva força x deslocamento, e que o mesmo apresentou maior força horizontal de 

ruptura e maior deslocamento no topo que o modelo PISG1. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 124

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Deslocamento (mm)

Fo
rç

a 
(k

N)
PISG1 - T1 (1)
PICG1 - T1 (2)
PISG1 - T3 (3)
PICG1 - T3 (4)

(2)

(1)

(3)

(4)

 
FIGURA 4.2-24 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais : comparação entre os modelos 

PISG1 e PICG1. 

A FIGURA 4.2-25 contém os resultados relativos ao monitoramento do canto 

tracionado dos painéis. Os registros referem-se ao transdutor T11, conforme definido no item 

3.5.4. Observando os resultados percebe-se que a base do painel ficou submetida a tensões de 

tração quando a força horizontal se igualou a, aproximadamente, 3 kN em ambos os modelos. 

Da mesma forma, a partir de 5,0 kN percebe-se intensificação do comportamento não-linear no 

modelo PISG1. Após 5,5 kN a perda de rigidez do modelo PISG1 é bastante elevada, com 

surgimento da primeira fissura visível aos 5,8 kN; enquanto que o modelo PICG1 ainda 

apresenta efeitos de não-linearidade pouco perceptíveis. A primeira fissura visível do modelo 

PICG1 ocorreu aos 7,0 kN, situação em que o modelo PISG1 encontra-se no limiar da ruptura. 

Comparação interessante refere-se aos máximos deslocamentos observados, onde o modelo 

PISG1 apresentou máximo deslocamento, associado a uma única fissura horizontal visível, igual 

a 1,7 mm, enquanto que no modelo PICG1 esse deslocamento foi igual a 0,58 mm distribuído 

por três fissuras horizontais visíveis. É importante comentar que grande parcela do 

deslocamento do modelo PISG1 pode ser atribuída ao movimento de corpo rígido que ocorre 

após a formação de rótula em sua base. Mesmo assim, essa comparação é pertinente por 

apresentar indícios da abertura de fissuras e por destacar o efeito benéfico da armadura no 

controle dessa abertura. 
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FIGURA 4.2-25 Deslocamentos verticais na base do painel para monitoramento da abertura de 

fissuras: comparação entre os modelos PISG1 e PICG1. 

A FIGURA 4.2-26 ilustra as deformações nos lados comprimido e tracionado de cada 

painel. Observando os gráficos, verifica-se a proximidade entre as rigidezes nas etapas iniciais, 

quando não ocorre grande fissuração, e a maior rigidez do modelo PICG1 após o surgimento de 

fissuras perceptíveis. Da mesma forma observa-se que o modelo PICG1 apresentou deformação 

relativa à tração com força horizontal igual 6,0 kN, um pouco maior que o modelo PISG1. Além 

disso, verifica-se que a perda de rigidez, após o surgimento dessa tração e da primeira fissura 

visível, é bem menor no modelo PICG1. Isso destaca a formação de binário, associado às 

resultantes de compressão e tração e devido à presença da armadura vertical, para resistir ao 

momento fletor na base. Da mesma forma, pode-se comentar que o modelo PICG1 apresentou 

melhor aproveitamento da alvenaria com a ocorrência de tensão de compressão com maiores 

intensidades. Essa é uma afirmação válida porque o modelo PICG1 não apresentou 

esmagamento do canto comprimido. Neste caso, a região comprimida continha graute, de modo 

que o acréscimo de tensões também é conseqüência desse reforço, principalmente porque, 

depois de ocorrida toda fissuração horizontal, o canto comprimido limitava-se à respectiva 

região grauteada. 
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FIGURA 4.2-26 Deformações dos transdutores posicionados nos lados comprimido e tracionado: 

comparação entre modelos PISG1 e PICG1. 

A Tabela 4.2-1 contém os valores das forças que caracterizam o trecho linear, e das 

forças e deslocamentos relacionados com a primeira fissura visível. Como comentado 

anteriormente, até o surgimento da primeira visível no modelo PISG1 a rigidez dos dois 

modelos é semelhante. No entanto, verifica-se que o trecho de definição para o comportamento 

linear foi diferente, ficando bem definido entre 1,0 kN e 3,4 kN para o modelo PISG1, e entre 

1,0 kN e 4,4 kN para o modelo PICG1. Além disso, observa-se que o modelo PICG1 deformou 

um pouco mais que o PISG1, com deslocamentos no topo iguais a 0,73 mm e 0,68 mm, 

respectivamente. Isso pode ter ocorrido porque o modelo PICG1 já apresentava pequena fissura 

na terceira fiada proveniente do ensaio realizado antes do reforço da base do painel. Quanto ao 

surgimento da primeira fissura visível, verifica-se que o modelo PICG1 fissurou com força 

horizontal 20% maior que a do modelo PISG1. Ainda sob esse aspecto, verifica-se que o 

modelo PICG1 apresentou fissuração visível com deslocamento no topo 72% maior que o do 

modelo PISG1. 

Tabela 4.2-1 Forças de fissuração e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PISG1 e PICG1. 

dlinear (mm) dfis. (mm) Modelo ∆Flinear 
(kN) T1 T3 

Ffis. 
(kN) T1 T3 T1/T3 

PISG1 1,0 – 3,4 0,68 0,27 5,8 1,58 0,70 2,25 
PICG1 1,0 – 4,4 0,73 0,31 7,0 2,72 0,87 3,12 

Observações: 
- ∆Flinear representa o intervalo de forças para o qual ocorreu comportamento linear; 
- dlinear representa os deslocamentos referentes às forças de 3,4 kN e 4,4 kN dos trechos com 

comportamento linear; 
- Os transdutores T1 e T3 referem-se aos deslocamentos da última e da fiada intermediária do 

painel; 
- Ffis. representa a força corresponde ao surgimento da primeira fissura visível; 
- dfis. representa os deslocamentos relacionados a primeira fissura visível. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 127

A Tabela 4.2-2 contém os valores referentes à resistência à tração obtida com o ensaio 

de prismas, na fase de caracterização dos materiais, e as tensões de tração verificadas nos 

modelos. A ruptura dos prismas ocorreu de forma brusca sem verificação de fissuração prévia, 

isto é, com o surgimento das primeiras tensões de tração a seção chegou à ruína. Como o painel 

apresentou certa resistência às tensões de tração, definiu-se a etapa até a qual o comportamento 

foi preponderantemente linear como a referência para comparação com a resistência dos 

prismas. A coluna relativa a σt representa a resistência dos primas no ensaio de flexão e, 

também, as tensões de tração a partir das quais os painéis exibiram comportamento não-linear. 

Desta forma, comparando-se esses valores verifica-se que os modelos PISG1 e PICG1 

apresentaram resultados 10% e 33%, respectivamente, maiores que o do prisma. Isto ilustra a 

proximidade entre a tensão de ruptura do prisma e aquela correspondente ao início do 

comportamento não-linear no painel sem graute. Da mesma forma, verifica-se o efeito benéfico 

do grauteamento, pois o início do comportamento não-linear no painel PICG1 se iniciou com 

tensão de tração 20% maior que aquela do painel PISG1, e 33% maior que a resistência do 

prisma. Os valores de Ft na tabela correspondem às forças necessárias para que a tensão de 

tração nos painéis fossem iguais à tensão de ruptura do prisma, sendo que 3,4 kN corresponde 

ao painel PISG1 e 4,16 kN corresponde ao painel PICG1. Comparando-se esses valores com 

aqueles referentes ao início do comportamento não-linear, verifica-se a proximidade entre os 

resultados com 3% de diferença para o modelo PISG1 e 7,5% para o modelo PICG1. 

Tabela 4.2-2 Resistência à tração dos modelos. 

 Modelo σt (kN/cm2) Ft (kN)  
 Prismas 0,057 3,4 4,16  
 PISG1 0,063 3,5 -----  
 PICG1 0,076 ----- 4,5  

Observações: 
- Características geométricas utilizadas nos cálculos: 

- Painel PISG1: Ibruta = 24.800 cm4, hseção = 40 cm; 
- Painel PICG1: Ibruta = 27.966 cm4 (levando em conta o grauteamento), hseção = 40 cm; 

- O valor de σt para o modelo PISG1 foi obtido considerando-se: 
- Pré-compressão igual a 0,172 kN/cm2; 
- Altura igual a 83,4 cm (distância entre o ponto de aplicação da força horizontal e a 

fissura horizontal na base); 
- Força horizontal igual a 3,5 kN. 

- O modelo PICG1 diferenciou-se pela utilização de altura do painel igual a 77 cm, referente 
a 10,5 fiadas mais metade da espessura da laje de topo, e força horizontal igual a 4,5 kN. 

Análise interessante refere-se aos resultados obtidos para a etapa elástica do 

comportamento dos modelos. Neste caso, fizeram-se análises bastante simplificadas, baseando-

se nas equações para materiais isotrópicos apresentadas na resistência dos materiais. 

Considerando-se uma barra prismática com base engastada e extremidade livre determinou-se o 
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deslocamento no topo dessa barra para variadas características de deformabilidade da alvenaria, 

vide Tabela 4.2-3. Foram utilizados valores de E obtidos a partir do ensaio das paredes (40 x 

40) cm2, do modelo PISG1 e do modelo PICG1. Para os valores de E há as seguintes variações 

de G: 

 Obtido a partir do ensaio das paredes (40 x 40) cm2; 

 Considerando-se coeficiente de Poisson ν igual 0,10 e a relação entre E e G para 

materiais isotrópicos, obtendo-se proporção G/E igual a 0,454; 

 E empregando-se a relação G/E definida pelo ensaio das paredes (40 x 40)cm2 

igual a 0,305. 

Os valores experimentais dos deslocamentos no topo de cada modelo estão 

apresentados na Tabela 4.2-1, sendo igual a 0,68 mm para o modelo PISG1 e 0,73 mm para o 

modelo PICG1. Verifica-se que os valores calculados com o modelo simplificado utilizando E 

igual a 616,5 kN/cm2 e G igual a 188,3 kN/cm2 e 0,454 E são os que mais se aproximam do 

valor experimental do modelo PISG1. As maiores diferenças observadas com a utilização de 

outros valores de E podem ter ocorrido porque no caso dos modelos PISG1 e PICG1 obtém-se 

um módulo tangente inicial referente à etapa da pré-compressão, e no caso das paredes (40 x 

40) cm2 refere-se a um módulo secante, o qual é baseado numa proporção da tensão de ruptura e 

menor que o anterior. Neste instante é importante comentar que as condições de contorno 

idealizadas para o ensaio foram razoavelmente satisfeitas devido à proximidade verificada entre 

os deslocamentos calculados e os experimentais. Além disso, pode-se dizer que o modelo de 

barra engastada na base e topo livre apresenta resultados excelentes, quanto ao deslocamento 

horizontal, para a etapa em que não ocorre perda de rigidez. 
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Tabela 4.2-3 Deslocamentos no topo do painel: cálculo com equações da resistência dos materiais. 

Características mecânicas utilizadas Deslocamentos (mm) 

Modo de 
obtenção 

Módulo de 
deformação E 

(kN/cm2) 

Módulo de 
deformação G 

(kN/cm2) 
Topo ∆exp.(%) 

Paredes 40 x 40 616,5 188,3 0,67 1,5 
  0,454 E 0,64 5,9 

Modelo PISG1 662,1 0,305 E 0,58 14,7 
  0,454 E 0,55 19,1 

Modelo PICG1 718,1 0,305 E 0,48 32,3 
  0,454 E 0,44 36,8 

Observações: 
- As características mecânicas diferenciam-se pelos valores de E e G utilizados; 
- ∆exp. refere-se à diferença porcentual entre os deslocamentos calculados e os 

obtidos experimentalmente; 
- Todos os cálculos foram realizados utilizando-se valores referidos à área bruta 

da seção transversal dos modelos; 
- No caso do modelo PICG1 foi utilizada altura do painel igual 84 cm, por causa 

do reforço realizado na base do mesmo, e força no topo igual 4,5 kN, referente 
ao final do trecho linear verificado; 

- Nos demais casos foi utilizada altura total do painel igual a 90,5 cm, referente 
às fiadas de alvenaria mais a metade da espessura da laje, e força no topo igual 
a 3,5 kN referente ao final do trecho linear no modelo PISG1. 

A Tabela 4.2-4 contém os resultados associados às seguintes situações: surgimento da 

última fissura visível; ocorrência do colapso total do painel; e registro do máximo deslocamento 

obtido no ensaio. Verifica-se que o modelo PICG1 apresentou força horizontal de ruptura 47% 

maior que a do modelo PISG1 com deslocamento no topo, associado à respectiva força, 36% 

maior. Observando as proporções entre os deslocamentos referentes a T1 e T3 para o modelo 

PISG1, verifica-se igualdade para as três situações anteriormente citadas. Neste caso, comprova-

se que a partir da última fissura visível o respectivo modelo apresentou deslocamento de corpo 

rígido onde não ocorrem deformações consideráveis, isto é, o painel limitou-se a girar em torno 

da base depois que a rótula se formou. Ao contrário, o modelo PICG1 não apresenta constância 

para esta proporção, de modo que o painel ainda deformou-se mesmo quando ocorreu formação 

da rótula na base. Analisando-se, agora, os máximos deslocamentos obtidos durante os ensaios, 

verifica-se que o modelo PICG1 apresentou deslocamento no topo e à meia altura 34% e 21%, 

respectivamente, maiores que o modelo PISG1. É importante ressaltar que os deslocamentos do 

modelo PISG1 possuem influência do comprovado movimento de corpo rígido, de modo que 

essas diferenças são maiores caso seja descontada esta parcela. Isto demonstra a ductilidade 

adquirida com a presença da armadura vertical. 
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Tabela 4.2-4 Força de ruptura e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PISG1 e PICG1. 

Deslocamentos (mm) 
dult. drup. dmax. Modelos Frup (kN) 

T1 T3 T1/T3 T1 T3 T1/T3 T1 T3 T1/T3 
PISG1 7,25 3,70 1,76 2,10 4,13 1,96 2,11 4,34 2,07 2,10 
PICG1 10,7 4,71 1,78 2,65 5,62 2,23 2,52 5,82 2,51 2,32 

Observações:  
- Frup. representa a força de ruptura do painel, isto é, a máxima força registrada durante o 

ensaio; 
- dult representa o deslocamento correspondente ao surgimento da última fissura; 
- drup representa o deslocamento registrado no instante do colapso total; 
- dmáx. representa o deslocamento máximo medido no ensaio; 
- Os transdutores T1 e T3 referem-se aos deslocamentos da última e da fiada intermediária do 

painel. 

Uma modelagem possível para a representação do comportamento não-linear é a 

aproximação por múltiplos trechos lineares. A FIGURA 4.2-27 ilustra as curvas força 

horizontal x deslocamento para os dois modelos, considerando-se a referida aproximação para 

representar as etapas não-lineares, perdas de rigidez, do comportamento estrutural. Neste caso 

considerou-se um primeiro trecho comum aos dois modelos para representar a mesma rigidez 

inicial. Essa hipótese de igualdade na rigidez inicial foi adotada devido à coincidência no 

comportamento dos modelos na fase elástica. Em seguida foram aproximadas as retas 

correspondentes às fases inelásticas, adotando-se comprimento e inclinação de modo a 

representar, tanto quanto possível, o comportamento observado. Observando-se a FIGURA 

4.2-27, verifica-se rigidez inicial igual a 4,45 kN/mm comum aos dois modelos e rigidez distinta 

após a ocorrência da primeira fissura. Neste instante é importante ressaltar que o modelo assim 

definido é bastante simplificado, e que os resultados dos ensaios sugerem apenas tendências do 

comportamento. Para se definir um modelo mais geral, isto é, aplicável a qualquer situação de 

solicitação, é necessário o desenvolvimento de um programa experimental mais amplo e 

detalhado, para que se possa calibrar e validar o modelo teórico de modo mais adequado. Outra 

verificação importante é que o segundo trecho linear do modelo PISG1 é mais curto que o do 

modelo PICG1, e que o terceiro trecho associa-se a um patamar de escoamento para o modelo 

PISG1 enquanto o modelo PICG1 ainda apresenta rigidez de modo a absorver os esforços 

solicitantes. 
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FIGURA 4.2-27 Curvas Força horizontal x deslocamento aproximadas por consecutivos trechos 

lineares: comparação entre os modelos PISG1 e PICG1. 

A Tabela 4.2-5 contém os valores da rigidez associada a cada trecho linear e a redução 

percentual que ocorre na transição de um trecho para o outro. Neste caso verifica-se que na 

passagem do 1o para o 2o trecho ocorreu redução um pouco diferente para os dois modelos, 76% 

no caso de PISG1 e 65% no caso de PICG1. A diferença é que o modelo PICG1 apresentou 

alteração dessa rigidez com intensidades maiores da força horizontal devido à presença da 

armadura vertical; enquanto que no modelo PISG1 houve redução para forças bem menores 

justamente pela falta dessa armadura. Outro aspecto interessante é que na passagem do 2o para o 

3o trecho o modelo PISG1 perdeu toda rigidez e o modelo PICG1 reduziu em 42%. Neste caso, 

como comentado em parágrafos anteriores, pode-se associar esse comportamento à formação do 

mecanismo de rótula na base do painel, onde o modelo PICG1 não perdeu toda rigidez devido à 

presença da armadura. 

Tabela 4.2-5 Reduções de rigidez para modelagem simplificado: comparação entre modelos PISG1 
e PICG1. 

Inclinação dos trechos lineares (kN/mm) e diferenças 
percentuais Modelo 

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 ∆12 (%) ∆23 (%) 
PISG1 4,45 1,06 0,00 76 100 
PICG1 4,45 1,56 0,91 65 42 

Observações: 
- ∆ij representa a redução da inclinação na passagem do trecho linear i para o 

trecho j. 

4.2.4. Conclusões parciais 

A partir da análise dos resultados desses modelos é possível estabelecer algumas 

conclusões parciais acerca dos comportamentos observados. 

No caso do painel PISG1 ficam estabelecidas as seguintes afirmações: 
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 A resposta linear se restringiu ao caso em que a seção na base apresentava 

exclusivamente tensões de compressão. Foi observado também que o início do comportamento 

não-linear está associado ao surgimento de tensões de tração, mesmo sem ocorrência de 

fissuração visível, isto é, mesmo que essas tensões sejam inferiores a resistência à tração da 

junta; 

 A fissuração se concentrou na 1a junta horizontal da base do painel e grande parte 

dessa não-linearidade pode ser associada a essa fissura; 

 Ficou caracteriza a formação de rótula na base do painel, a partir da qual os 

deslocamentos podem ser associados à movimentação, mais precisamente rotação, de corpo 

rígido; 

 A ruptura ficou caracterizada por tensões de tração no instante da formação dessa 

rótula, isto é, quando o painel começou a apresentar deslocamento de corpo rígido. Isso só foi 

possível porque o bloco utilizado possuía resistência que suportava os acréscimos das tensões de 

compressão. Caso contrário, a ruptura deveria ocorrer com esmagamento do bloco no canto 

comprimido. 

Quanto ao ensaio do painel PICG1 comenta-se o seguinte: 

 A resposta linear ocorreu até um limite de tração, isto é, ao contrário do modelo 

PISG1 não se restringiu à situação de seção exclusivamente comprimida. O comportamento 

não-linear só foi iniciado a partir desse limite, e a fissuração visível só ocorreu com intensidade 

de tração um pouco maior; 

 A fissuração surgiu em três juntas horizontais, comprovando o efeito da armadura 

na transferência das tensões entre as fissuras; 

 Também se evidenciou formação de rótula, no entanto a abertura das fissuras foi 

controlada, isto é, foi menor que a do modelo PISG1; 

 A ruptura ficou caracterizada com ocorrência de fissuração diagonal principal, 

típica de uma ruptura por tensões de cisalhamento. 

4.3. MODELOS DA 2a CONFIGURAÇÃO DE ENSAIO 

4.3.1. Modelo PPSG1 

Este modelo correspondeu ao painel com abertura de porta com intensidade de pré-

compressão estimada em 1,64 MPa e sem utilização de armadura vertical, conforme comentado 

no item 4.1. 

Como este foi o primeiro dos painéis com abertura a ser ensaiado e por ser maior que 

os painéis isolados, portanto mais difícil de manusear, durante a preparação deste ensaio 

ocorreram alguns problemas. A laje de apoio possuía superfície de contanto com o piso do 
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laboratório um pouco irregular e tinha comprimento tal que ao posicionar o painel atravessava a 

canaleta do mesmo piso, vide FIGURA 4.3-1(c). Neste caso, optou-se em utilizar fôrro idêntico 

àquele dos ensaios de compressão de blocos e prismas para compensar as irregularidades da 

superfície da laje de apoio. No entanto, após a tarefa de posicionamento do modelo verificou-se 

que surgiu fissuração precoce acima da primeira fiada em ambas as porções contínuas95 do 

painel, conforme ilustrado pela FIGURA 4.3-1(a). Desta forma, decidiu-se reforçar as duas 

bases de modo idêntico ao do modelo PICG1, utilizando armadura transversal e graute, para que 

o modelo fosse reaproveitado e pudesse ser ensaiado. Além disso, decidiu-se utilizar areia entre 

a laje de apoio e o fôrro para compensar as irregularidades da superfície da respectiva laje. As 

FIGURA 4.3-1(b) e (c) ilustram o grauteamento recém realizado e o painel reforçado sendo 

preparado para o ensaio. 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

FIGURA 4.3-1 Preparação do ensaio do modelo PPSG1: (a) Detalhe da fissura no canto do painel 
após posicionamento; (b) Grauteamento recém realizado; (c) Detalhe das bases reforçadas e 

utilização de areia entre a laje de apoio e o fôrro. 

Como o painel com abertura de porta pode ser associado a dois painéis isolados 

acoplados pelo lintel, definiram-se algumas convenções para análise dos resultados desta e das 

outras configurações. Neste caso, considerou-se como parede P2 aquela disposta no lado de 

aplicação da força horizontal e como P1 a parede disposta no outro lado do painel, conforme 

ilustração na FIGURA 4.3-2. 

                                                 
95 O termo porção contínua ou isolada foi definido no item 3.5.2. 
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P1 P2

            

P2P1

 
FIGURA 4.3-2 Distinção entre as paredes de um painel acoplado. 

4.3.1.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Inicialmente realizou-se a etapa de pré-carregamento vertical para acomodação do 

painel, conforme descrito no item 3.9, para em seguida aplicar a pré-compressão propriamente 

dita. A FIGURA 4.3-3 ilustra as deformações médias associadas às paredes P1 e P2. Verificou-

se diferença na rigidez das paredes tratadas isoladamente, sendo que aquela associada à parede 

P1 foi igual a 8099 MPa e à parede P2 igual a 4831 MPa. No entanto, tomando-se o valor 

médio, igual a 6012 MPa, verifica-se sua proximidade com o módulo de deformação obtido no 

ensaio das paredinhas (40x40) cm2, igual a 6165 MPa. Alguns fatores podem explicar essa 

diferença: um eventual posicionamento inadequado dos atuadores verticais, onde parte da força 

vertical pode ter sido aplicada diretamente sobre o lintel, isto é, pode ter ocorrido alguma 

excentricidade no plano do painel. Isso pode ter afetado a distribuição das forças verticais e a 

rigidez de cada parede. Observação interessante é que nesta etapa o painel deslocou-se 

horizontalmente no sentido de P1 para P2 com deslocamento no topo da mesma ordem de 

grandeza dos valores registrados pelos transdutores verticais. Verifica-se, também, que ocorreu 

certa acomodação durante essa etapa, apesar de ter sido aplicada carga de escorvamento. Ao 

final da etapa, a parede P1 ficou submetida à pré-compressão igual a 1,77 MPa, enquanto que 

para a parede P2 esse valor foi igual a 1,88 MPa. 
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FIGURA 4.3-3 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PPSG1. 
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A verificação do crescimento da excentricidade pode ser utilizada como forma de 

avaliar a consistência da aplicação da pré-compressão. Neste caso, a FIGURA 4.3-4 ilustra os 

deslocamentos associados às excentricidades dos painéis P1 e P2, correspondentes aos registros 

dos transdutores T24 e T25, respectivamente. Observa-se que ocorre crescimento dos 

deslocamentos resultando numa excentricidade final igual a 0,78 mm para P1 e 1,29 mm para 

P2. Além das observações feitas anteriormente, essa diferença de excentricidade, em torno de 

67% a mais para P2, também pode ter influenciado no resultado dos módulos de elasticidade. 

Apesar disso, verificou-se, por meio de inspeção visual, que não houve qualquer danificação do 

modelo durante esta etapa que pudesse comprometer os resultados do ensaio. 
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FIGURA 4.3-4 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PPSG1. 

4.3.1.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Depois de submeter o painel à tensão de pré-compressão prevista para o modelo, 

iniciou-se a etapa de aplicação da força horizontal. Assim como nos modelos isolados, não se 

aplicou carregamento horizontal prévio. Para uma primeira análise a FIGURA 4.3-5 ilustra a 

resposta do modelo com os deslocamentos horizontais registrados pelos transdutores T1, T3, 

T4, T5, T28. O transdutor T2, associado aos deslocamentos da última fiada da parede P1, não 

foi incluído devido À ocorrência de problemas no instrumento. Observando a figura pode-se 

comentar, inicialmente, que não houve escorregamento do modelo devido à insignificância dos 

registros do transdutor T28. Verifica-se também que até 1 kN houve pouquíssima deformação 

do modelo, com deslocamento igual 0,002 mm para T1 e 0,009 mm para T3, e que entre 1 kN e 

15 kN há formação de trecho preponderantemente linear. Fato interessante foi que se ouviram 

alguns estalos antes do surgimento da primeira fissura visível, que ocorreu no lintel aos 15 kN, 

vide FIGURA 4.3-6(a). Na seqüência percebe-se tênue queda de rigidez entre 15 kN e 18 kN 

mas sem ocorrência de fissuração visível. Exatamente aos 18 kN surgiu uma fissura visível no 

canto tracionado da base da parede P2, vide FIGURA 4.3-6(b). A perda de rigidez foi 
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intensificada entre 18 kN e 25 kN, estando associada ao prolongamento da fissura horizontal na 

base da parede P2, à fissuração excessiva do lintel, e ao surgimento da primeira fissura no canto 

tracionado da parede P1, isto é, uma degradação generalizada do painel acoplado. Aos 25 kN 

percebeu-se a formação da rótula na base da parede P2 e aos 26,5 kN ocorreu pequeno 

esmagamento do bloco situado no canto comprimido. Simultaneamente a esse esmagamento 

surgiram fissuras diagonais e horizontais no lintel, que podem ser associadas ao cisalhamento, e 

o prolongamento da fissura horizontal na base da parede P1. A partir daí ouviram-se vários 

estalos, tendo o modelo deformado sem acréscimo substancial da força horizontal. A ruptura 

ocorreu aos 27,2 kN com a formação de fissuração diagonal nas duas paredes. É interessante 

observar a igualdade entre os deslocamentos a meia altura das duas paredes, indicando a 

eficiência na transmissão da força horizontal entre a laje de topo e o painel. 
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FIGURA 4.3-5 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PPSG1. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.3-6 Primeiras fissuras visíveis – modelo PPSG1: (a) Lintel; (b) Base da parede P2; e 
(c) Base da parede P1. 

Com o objetivo de avaliar o efeito de acoplamento dos painéis, foi utilizada 

instrumentação para monitorar as deformações ocorridas no lintel. A FIGURA 4.3-7 ilustra as 

deformações absolutas em porções do lintel em que se previa tração, a partir da modelagem 

numérica preliminar. Observando a figura, verifica-se que antes mesmo da aplicação da força 

horizontal houve registros de alongamento nos transdutores. Isto pode ter ocorrido pelo efeito de 

Poisson durante a etapa da pré-compressão, o que também foi observado por Corrêa (2003). Da 

mesma forma verifica-se que até, aproximadamente, a força de 6 kN não ocorreu deformação 

significante, indicando que o efeito de acoplamento não foi ainda mobilizado. A partir de 6 kN 

os comportamentos foram distintos para os dois transdutores, verificando-se alongamentos para 

T22 e T23 e encurtamentos para T20 e T21. A suposta tração dos transdutores T20 e T21 

acabou ocorrendo na laje de topo devido à composição entre laje e alvenaria, formando a seção 

do lintel. Isto foi evidenciado pelo surgimento de fissuras nessa laje, conforme ilustrado pela 

FIGURA 4.3-8. A observação dos alongamentos de T22 e T23 permite identificar pequenas 

perturbações para forças inferiores a 15 kN, isto é, permite confirmar a ocorrência de micro-

fissuração interna antes do surgimento da primeira fissura visível. É importante observar que 

essa fissura ocorreu numa junta vertical e se prolongou até, aproximadamente, a posição da 

armadura horizontal disposta na verga. Entre 15 kN e 20 kN acentuou-se a não-linearidade, que 

pode ser atribuída ao crescimento da fissuração interna da verga e à influência da fissuração na 

base da parede P2, sendo bem perceptível após o surgimento da primeira fissura no canto 

tracionado, aos 18 kN. A partir de 20 kN até, aproximadamente, 26 kN verifica-se que não 

houve acréscimo significativo nos alongamentos, mesmo ocorrendo crescimento da força 
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horizontal aplicada. Isto pode ser associado à ocorrência de intensa fissuração horizontal no 

lintel referente à atuação de tensões de cisalhamento. Após 26 kN ocorreu grande perturbação 

no registro dos quatro transdutores, o que pode ser explicado pela proximidade do colapso total, 

em que a distribuição de tensões e deformações apresenta-se de modo bastante complexo devido 

ao elevado grau de fissuração observado. 
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FIGURA 4.3-7 Deformações absolutas do lintel: modelo PPSG1. 

Mesmo os transdutores T21 e T22 registrando encurtamentos não previstos96, esses 

resultados podem fornecer informações importantes sobre o comportamento do lintel. Neste 

caso, verifica-se que as tensões de tração ocorreram exclusivamente na laje, pois as fissuras se 

espalharam na superfície superior da mesma e seus prolongamentos limitaram-se à posição da 

armadura utilizada naquela região. Da mesma forma, verifica-se que as fissuras verticais 

associadas à tração se espalharam na superfície inferior da verga e seus comprimentos se 

limitaram à posição da armadura horizontal, vide fissuras aos 15 kN e 25 kN na FIGURA 4.3-8. 

Isto indica que houve mobilização da seção composta alvenaria/concreto e que, evidentemente, 

ocorreu solicitação de flexão no lintel. Além disso, comenta-se que os respectivos transdutores 

podem monitorar uma eventual separação entre alvenaria e laje, isto é, a desmobilização da 

seção composta do lintel. Neste caso, ocorreria uma transição brusca de um estado de 

compressão para um de tração na região monitorada pelos transdutores T20 e T21. 

                                                 
96 Essas compressões não foram previstas na modelagem numérica prévia porque não se levou em 

consideração a presença da laje de topo. 
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FIGURA 4.3-8 Detalhe da fissuração na laje de topo: modelo PPSG1. 

O monitoramento das deformações nos cantos da abertura é importante porque essa é 

uma região típica de concentrações de tensão. Tal averiguação implica na constatação dos 

efeitos causados pela abertura de modo a considerá-los adequadamente no comportamento 

estrutural. Neste caso, a FIGURA 4.3-9 ilustra as deformações dos transdutores T27 e T26 

referentes aos cantos tracionado e comprimido, respectivamente. Observando a figura, verifica-

se, assim como no caso dos transdutores do lintel, pequeno encurtamento originário da etapa de 

pré-compressão. Semelhantemente, observa-se linearidade na curva referente a T27 até a força 

de 15 kN, correspondente à primeira fissura visível do lintel, e não-linearidade entre 15 kN e 

18 kN com surgimento de tração para a força correspondente à fissuração na base da parede P2. 

Isto indica que o canto a ser tracionado apresentou compressão oriunda da carga vertical e só foi 

efetivamente solicitado à tração após a fissuração na base da parede P2. É importante comentar 

que após a ocorrência da tração não foi observada fissuração horizontal neste canto durante todo 

o ensaio. Quanto ao canto comprimido, transdutor T26, percebe-se linearidade da curva até a 

força de 18 kN e não linearidade para forças maiores. Outro ponto a destacar é a grande 

diferença entre as deformações, sendo que o canto comprimido apresentou máximo 

encurtamento igual a 0,94 mm, enquanto que o canto tracionado apresentou máximo 

alongamento igual a 0,06 mm. Isto já era esperado, pois tudo se inicia comprimido e a aplicação 

da força horizontal só alivia a compressão em um dos lados. 

Resumidamente, pode-se comentar que os cantos da abertura apresentaram 

deformações relativas a compressão quando o painel foi submetido às ações verticais. Da 

mesma forma, os correspondentes alívio e acréscimo dessas compressões ocorreram linearmente 

até o surgimento da primeira fissura no lintel e na base do painel, respectivamente, isto é, as 

perturbações nesta região foram ocasionadas pelo início de sua fissuração e por fissuras 

localizadas na base. 
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FIGURA 4.3-9 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura: modelo PPSG1. 

O canto tracionado da base dos painéis merece atenção especial por também se tratar 

de local com grande potencial para ocorrência de fissuração. Para se analisar tal região, a 

FIGURA 4.3-10 ilustra os deslocamentos associados aos transdutores T6 e T7, de acordo com a 

instrumentação descrita no item 3.5.4. Neste caso verifica-se compressão oriunda da aplicação 

das forças verticais, e linearidade da curva relativa a T7 até aproximadamente a força de 12 kN 

e da curva relativa a T6 até aproximadamente 15 kN. É importante comentar que os efeitos de 

micro-fissuração e fissuração visível de outras regiões do painel, as quais ocorreram 

inicialmente no lintel, foram percebidos em sua base mesmo antes da ocorrência de trações, isto 

é, ocorreu não-linearidade na base mesmo com a atuação de tensões de compressão. As forças 

horizontais que resultaram em alongamentos nas regiões monitoradas pelos transdutores T6 e 

T7 foram iguais a 15,7 kN e 16,7 kN, respectivamente. Neste instante cabe o comentário que a 

parede P1 ficou submetida a menor pré-compressão, de modo que essa diferença seria maior 

caso as pré-compressões fossem rigorosamente iguais nas duas paredes. A primeira fissura 

visível associada ao transdutor T7 ocorreu aos 18 kN, embora os efeitos de não-linearidade 

sejam percebidos um pouco antes. O efeito das tensões de tração no início do comportamento 

não-linear também ficou evidenciado pelo transdutor T6, pois a primeira fissura visível só 

ocorreu aos 25 kN, apesar de todo o intervalo anterior com alongamento apresentar clara não-

linearidade. O mecanismo de rótula praticamente só ocorreu na base da parede P2, porque tanto 

o prolongamento da fissura horizontal, vide FIGURA 4.3-6(b) e (c), quanto a abertura dessa 

fissura no canto tracionado foram muito maiores para a referida parede. Os máximos 

deslocamentos observados foram iguais a 0,56 mm e 1,91 mm relativos aos transdutores T6 e 

T7, respectivamente. 
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FIGURA 4.3-10 Deslocamentos verticais na base das paredes para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PPSG1. 

A FIGURA 4.3-11 ilustra a abertura da fissura no canto tracionado da base da parede 

P2 em estágio próximo à ruptura. Essa fissura se prolongou horizontalmente até o bloco 

posicionado no canto comprimido, e o máximo deslocamento registrado pelo transdutor T7 foi 

igual a 1,91 mm. 

 
FIGURA 4.3-11 Detalhe da abertura da fissura no canto tracionado da parede P2: modelo PPSG1. 

As FIGURA 4.3-12 e FIGURA 4.3-13 ilustram os encurtamentos no lado comprimido 

e os alongamentos no lado tracionado e na direção diagonal associados, respectivamente, aos 

pares de transdutores T8 - T9, T10 - T11, T16 - T17, para a parede P1 e, T12 - T13, T14 - T15, 

T18 - T19, para a parede P2. Observando os resultados da parede P1 verifica-se linearidade das 

deformações referentes a T10 – T11 até, aproximadamente, a força de 15 kN. Entre 15 kN e 

21 kN houve progressiva perda de rigidez mesmo sem ter ocorrido fissuração visível na base 

dessa parede. Este efeito foi comentado em parágrafos anteriores e pode ser atribuído à micro-

fissuração interna porque aos 16,7 kN já ocorriam trações na base. A força horizontal capaz de 

anular toda compressão, oriunda da força vertical, e efetivamente aplicar trações ao longo do 

correspondente lado da parede foi igual a 21 kN. A primeira fissura visível na base ocorreu aos 

25 kN com prolongamento da mesma aos 26,5 kN, situação em que o respectivo lado 
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apresentava-se todo tracionado. Aos 27 kN percebe-se acréscimo repentino nas deformações dos 

transdutores T16 e T17, o que é resultado da fissuração diagonal da parede P1 no instante da 

ruptura. Quanto aos encurtamentos dos transdutores T8 e T9, observa-se razoável simetria com 

o gráfico relativo aos alongamentos, diferenciando-se pela ausência de pequeno patamar no 

instante da ruptura aos 27 kN. 
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FIGURA 4.3-12 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P1 do modelo PPSG1. 

Quanto à parede P2, observa-se que a linearidade da curva associada a T14 – T15 

também foi limitada à força de 15 kN, e que entre essa força e 17 kN ocorreu comportamento 

não-linear, também sem ocorrência de fissuração visível na base. Da mesma forma que a parede 

P1, este efeito pode ser associado à micro-fissuração na base. A primeira fissura visível ocorreu 

aos 18 kN, situação em que o correspondente lado da parede apresentava alongamentos. A partir 

daí, até a força de 26,5 kN ocorreu propagação dessa fissura ao longo da junta horizontal, 

podendo-se verificar na curva algumas perdas de rigidez, por exemplo, aos 25 kN. Neste estágio 

forma-se a rótula na base para logo em seguida ocorrer a ruptura com formação de fissuração 

diagonal. Essa ruptura foi captada pelos transdutores T18 – T19 quando ocorreu o brusco e 

excessivo acréscimo na deformação diagonal, cessando a semelhança e ultrapassando os valores 

das deformações associadas a T14 – T15. Ao contrário da parede P1, não há simetria entre a 

curva relativa a T12 – T13 com aquela relativa a T14 – T15. É interessante destacar a 

semelhança entre a FIGURA 4.3-13 e a FIGURA 4.2-6, relativa ao painel isolado não-

grauteado. 
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FIGURA 4.3-13 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P2 do modelo PPSG1. 

A variação na intensidade da força vertical aplicada pelos cilindros pode ser avaliada 

pelos gráficos da FIGURA 4.3-14. As curvas identificadas como etapa 1 referem-se a aplicação 

da pré-compressão, enquanto que a etapa 2 refere-se a força horizontal. Neste caso, verifica-se 

que ao final da etapa 1 a parede P1 ficou submetido à força vertical de 33 kN, equivalente à pré-

compressão de 1,78 MPa, e a parede P2 à força de 35 kN, equivalente à pré-compressão de 

1,88 MPa, resultando num valor médio total igual 34 kN ou 1,86 MPa. Durante a etapa 2, 

observa-se que não houve variação significativa na intensidade das forças verticais, sendo 

realizadas algumas correções, por exemplo, aos 10,5 kN de intensidade da força horizontal. 

Dessa forma, obtiveram-se intensidades médias ao longo de todo ensaio iguais a 34 kN e 33 kN, 

equivalentes a pré-compressões de 1,83 MPa e 1,77 MPa, relativas à parede P1 e P2 

respectivamente. 
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FIGURA 4.3-14 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PPSG1. 
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Para finalizar a análise dos resultados da etapa de aplicação da força horizontal, 

avaliaram-se as excentricidades ocorridas. Para tanto, a FIGURA 4.3-15 apresenta os 

deslocamentos registrados pelos transdutores T24 e T25, associados à parede P1 e P2 

respectivamente. Neste caso verificam-se excentricidades residuais, provenientes da etapa de 

aplicação da força vertical, iguais a 0,78 mm e 1,29 mm relativos aos transdutores T24 e T25, 

respectivamente. Observa-se, também, que ao iniciar a etapa da força horizontal ocorreu 

acréscimo expressivo nesses valores com pequena intensidade dessa força, chegando a 1,73 mm 

e 2,3 mm. Em seguida ocorreu acréscimo gradual nesses deslocamentos até a força de 18 kN, 

quando se inicia o processo de fissuração do modelo. Daí em diante, essas excentricidades 

aumentaram significativamente, chegando a máximos valores de 8,6 mm e 10,7 mm, no instante 

da ruptura, e 9,8 mm e 11,7 mm, ao final do ensaio. Com base nessas observações, pode-se 

comentar que o ensaio foi iniciado com valores de excentricidade bastante pequenos, da ordem 

de 3% da espessura do painel. Além disso, o excessivo acréscimo nesses valores pode ser 

atribuído à formação da rótula na base de uma das paredes, resultando num sistema muito 

instável. É oportuno ressaltar que a formação dessa rótula consiste na propagação de uma 

fissura horizontal com superfície bastante irregular, e que ao final desse processo o painel 

apoiava-se numa base com comprimento muito pequeno. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Excentricidade (mm)

Fo
rç

a 
(k

N
)

T24

T25

T24

T25

 
FIGURA 4.3-15 Verificação da excentricidade durante todo o ensaio: modelo PPSG1. 

4.3.1.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

Finalmente, após a análise dos resultados do modelo PPSG1 são apresentados o modo 

e a propagação da fissuração e o tipo de ruptura observado. Como referencial para as figuras 

seguintes deve-se considerar a força horizontal sendo aplicada no sentido da direita para a 

esquerda. Iniciando com a avaliação isolada de cada elemento, a FIGURA 4.3-16 ilustra a 

fissuração ocorrida no lintel. Verifica-se que a primeira fissura ocorreu numa junta vertical, aos 

15 kN, prolongou-se até a posição da armadura horizontal disposta na verga e pode ser atribuída 
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a esforços de flexão. Aliás, considerando o sentido de aplicação da força horizontal, pode-se 

afirmar que: na seção do lintel situada na extremidade direita ocorreu flexão com tração na parte 

inferior e compressão na superior; enquanto que na extremidade esquerda ocorreu o oposto, 

tração na parte superior e compressão na inferior. Na mesma figura observam-se fissuras na 

parte superior da laje e em outra junta vertical na parte inferior do lintel, as quais corroboram a 

afirmação anterior. Fato interessante foi o pequeno esmagamento observado no canto 

comprimido da abertura, FIGURA 4.3-16(b), comprovando que essa região apresentou 

concentrações de tensão de compressão; bem como a ausência de fissuração visível no canto 

tracionado. Surgiram, também, fissuras horizontais e oblíquas, indicando que ocorre um estado 

de solicitações de cisalhamento no lintel. Neste caso, a utilização de armaduras verticais poderia 

combater esse efeito. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.3-16 Lintel do modelo PPSG1: (a) Vista geral da fissuração; e (b) Detalhe do canto 
comprimido. 

Observando agora a base da parede P2, FIGURA 4.3-17, verifica-se que a fissuração 

relativa à flexão ocorreu apenas numa junta horizontal, sendo iniciada no canto tracionado aos 

18 kN e prolongando-se até o canto comprimido aos 20 kN e 25 kN, semelhantemente ao 

comportamento dos modelos PISG1 e PICG1. É importante destacar que a região comprimida 

ficou resumida ao comprimento de um bloco e que houve pequeno esmagamento do mesmo aos 

26,5 kN. Nesta etapa formou-se a rótula na base e logo em seguida ocorreu ruptura do painel 

com surgimento de fissuração diagonal aos 27,2 kN. O detalhe dessa fissura diagonal indica 

claramente a ocorrência de escorregamento na junta horizontal e a separação na junta vertical. 

Deste modo, a utilização de cintas pode-se mostrar eficiente no controle desse tipo de fissura, 

conforme comentado por Ghanem (1992) e Schultz (2000). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.3-17 Base da parede P2 do modelo PPSG1: (a) Prolongamento da fissura horizontal e 
fissuração diagonal; (b) Detalhe do esmagamento no canto comprimido; (c) Detalhe da fissura 

diagonal. 

A FIGURA 4.3-18 ilustra a fissuração ocorrida na base da parede P1. Observa-se que 

a primeira fissura visível ocorreu no canto tracionado aos 25 kN e se prolongou aos 26,5 kN de 

modo menos intenso que na parede P2. Isto indica que houve comportamento semelhante entre 

as duas paredes. No entanto, o efeito de acoplamento do lintel se traduziu no retardamento do 

início e na minimização da fissuração por flexão na base da parede P1. Desta forma o 

mecanismo de rótula não foi formado nesta parede. Aos 27,2 kN ocorreu ruptura do painel com 

surgimento de fissuração diagonal também na parede P1. 

 
FIGURA 4.3-18 Base da parede P1 do modelo PPSG1: prolongamento da fissura horizontal e 

fissuração diagonal. 

A partir dessas considerações e observando a FIGURA 4.3-19 pode-se estabelecer o 

processo de fissuração do painel, até a ruptura total, de acordo com a seguinte seqüência: 

 Os efeitos de não-linearidade foram manifestados momentos antes da ocorrência da 

primeira fissura visível, que surgiu no lintel por solicitação de flexão; 
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 Logo em seguida iniciou-se a fissuração proveniente da flexão na base da parede 

P2; 

 O processo de fissuração continuou com a propagação da fissura horizontal na base 

da parede P2 e o surgimento de fissura horizontal no lintel proveniente do cisalhamento; 

 A próxima etapa foi marcada com nova propagação da fissura na base da parede 

P2, formando a rótula, com a ocorrência de outras fissuras de flexão no lintel e pelo início da 

fissuração na base da parede P1; 

 Já em estágio próximo à ruptura, ocorreu pequeno esmagamento no canto 

comprimido da base da parede P2, surgiram fissuras oblíquas no lintel e ocorreu propagação da 

fissura horizontal na base da parede P1; 

 Finalmente, o colapso total do painel foi alcançado com o surgimento de fissuração 

diagonal principal nas duas paredes. É interessante comentar que esse tipo de fissura, na parede 

P2, ocorreu preponderantemente em juntas verticais e horizontais, enquanto que no caso da 

parede P1 verificou-se, também, fissuração passando pelos blocos. Da mesma forma ficaram 

definidas mais de uma linha de ruptura com a ocorrência de várias fissuras diagonais. Essa 

fissuração ocorreu aos poucos, de modo que não houve colapso brusco do painel. 

Confrontando o modo de fissuração do painel com a distribuição de tensões obtida 

pela modelagem numérica prévia, percebe-se a semelhança entre os resultados. Neste caso, 

comprova-se com o experimento o seguinte: 

 As concentrações de tensão de tração na base das paredes, evidenciadas pela 

fissuração horizontal; 

 O estado de solicitação de cisalhamento e de flexão do lintel, evidenciado pelas 

fissuras horizontais e oblíquas na porção central e pelas fissuras verticais nas extremidades; 

 Da mesma forma, verificou-se a concentração de tensão de compressão num dos 

cantos da abertura ao ocorrer leve esmagamento do bloco situado nesta região; 

 Finalmente, após a ruptura do painel com a formação de fissuração diagonal na 

parede P1, pode-se observar o fluxo das tensões principais de compressão que partiu da região 

central do lintel, com inclinação suficiente para mobilizar deformações por cisalhamento, 

passou pelo canto da abertura, originando picos de compressão, e seguiu em direção ao canto 

comprimido na base da parede P1, formando a biela de compressão. 
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FIGURA 4.3-19 Vista geral do modelo PPSG1 após realização do ensaio. 

4.3.2. Modelo PPSG2 

Este é o segundo modelo da configuração de ensaios que não utilizou graute e 

armadura vertical nas extremidades das paredes. Suas dimensões eram idênticas às do modelo 

PPSG1 e sua distinção se deu pela previsão de pré-compressão com intensidade igual a 

0,98 MPa. 

4.3.2.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Assim como para os outros modelos, esta etapa consistiu na aplicação da força vertical 

referente à pré-compressão estipulada. Também foi aplicado pré-carregamento, em três ciclos, 

para acomodação da estrutura. A FIGURA 4.3-20 ilustra a média das deformações axiais 

registradas pelos pares de transdutores T8, T9, T10 e T11 para a parede P1, e T12, T13, T14 e 

T15 para a parede P2, conforme item 3.5.4. Observando a figura percebe-se que o carregamento 

de escorvamento não foi suficiente para ajustar as folgas da parede P1, pois ocorreu grande 

acréscimo das deformações para forças verticais iniciais. Com menor intensidade, isto também 

foi verificado na parede P2 do modelo PPSG1. Fato bastante interessante, assim como no 

modelo PPSG1, é que ocorreu deslocamento horizontal do painel no sentido de P2 para P1 e na 

mesma ordem de grandeza das deformações axiais absolutas. Considerando a curva média 

associada ao modelo PPSG2 verifica-se que a diferença entre a inclinação da linha de tendência 

e o módulo das paredes (40 x 40) cm2, igual a 6165 MPa, é igual a 16%. Com um coeficiente de 

variação igual a 20%, típico para a alvenaria, pode-se concluir que, considerando o valor médio 

das paredes P1 e P2, o módulo obtido na caracterização do material é representativo do painel 

ora analisado. As mesmas causas atribuídas à diferença entre a rigidez das paredes P1 e P2 do 

modelo PPSG1 podem ser aqui consideradas. Observa-se, também, que as pré-compressões 
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finais obtidas foram iguais a 1,08 MPa e 1,03 MPa, para as paredes P1 e P2 respectivamente, 

resultando numa intensidade média igual a 1,06 MPa. 
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FIGURA 4.3-20 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PPSG2. 

Para inspecionar a aplicação das forças verticais, os transdutores T24 e T25 

registraram os deslocamentos associados às excentricidades das paredes P1 e P2, 

respectivamente, vide FIGURA 4.3-21. Neste caso, verifica-se que até a força vertical de 8 kN 

não houve acréscimo na excentricidade, e que entre 8 kN e 20 kN a excentricidade aumentou, 

chegando a valores finais iguais a 0,41 mm e 0,48 mm para as paredes P1 e P2, 

respectivamente. Isto corresponde a 1% da espessura do painel. Assim como todos os modelos 

anteriores, não ocorreu danificação do modelo durante esta etapa do ensaio. 
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FIGURA 4.3-21 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PPSG2. 
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4.3.2.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

A FIGURA 4.3-22 ilustra a resposta do modelo com os deslocamentos horizontais 

registrados pelos transdutores T1, T2, T3, T4 e T5, referentes respectivamente à laje de topo, à 

última fiada da parede P1, à ante-penúltima fiada97 da parede P2, e às fiadas intermediárias das 

paredes P1 e P2; e pelo transdutor T28 que se refere ao escorregamento entre a laje de apoio do 

painel e o piso do laboratório. Observando inicialmente os deslocamentos relativos a T28, 

verifica-se que não ocorreu escorregamento do modelo que indicasse a necessidade de corrigir 

as leituras dos demais transdutores. Isto comprova a eficiência do sistema utilizado para 

travamento do painel em sua base. Os transdutores T1 e T2 praticamente apresentaram os 

mesmos deslocamentos indicando que não houve escorregamento entre a laje e a última fiada do 

painel. Observando-se as curvas desses transdutores, verificaram-se pequenos deslocamentos do 

painel até 1 kN e identificou-se linearidade no seu comportamento entre 1 kN e 9 kN. A partir 

daí até a força de 13 kN verifica-se resposta não-linear do modelo, com surgimento da primeira 

fissura visível, aos 13 kN, no canto tracionado da base da parede P2. Aos 14 kN surgiram novas 

fissuras no canto tracionado da abertura e na superfície superior da laje, e prolongamento da 

fissura na base da parede P2, vide FIGURA 4.3-23. É interessante observar que até esta 

intensidade da força horizontal, a perda de rigidez não foi tão acentuada. A partir de 14 kN 

verificou-se intensa perda de rigidez devido à propagação das fissuras já existentes na base de 

P2 e no lintel, e à ocorrência de novas fissuras na base de P1 e também no lintel, sendo bem 

perceptível o efeito não-linear aos 17 kN. O colapso do painel ocorreu com o surgimento de 

fissuração diagonal principal na parede P1 com força horizontal igual a 18,2 kN. Da mesma 

forma que os modelos anteriormente analisados, verifica-se semelhança no aspecto geral de 

todos os gráficos, cujas diferenças nos valores dos deslocamentos devem-se à distância do 

correspondente transdutor em relação à base do painel. A proximidade entre os registros de T4 e 

T5 ilustra a eficiência na transmissão da força horizontal entre a laje de topo e o painel. 

                                                 
97 Esta fiada foi adotada por questões de adaptação ao espaço disponível para posicionamento do 

transdutor. 
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FIGURA 4.3-22 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PPSG2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.3-23 Primeiras fissuras visíveis – PPSG2: (a) Canto da abertura e extremidade do lintel; 
(b) Topo da laje; e (c) Base da parede P2. 

Da mesma forma que o modelo PPSG1, a avaliação da efetividade do acoplamento 

ocasionado pelo lintel foi feita mediante análise dos registros dos pares de transdutores T20 – 

T21 e T22 – T23. Apesar de se perceber que o par T20 – T21 ficou posicionado numa região na 

qual não houve mobilização de tensões de tração, conforme comentários da análise do modelo 

PPSG1, o mesmo foi mantido para este e todos os outros modelos do programa experimental. 

Decidiu-se manter essa instrumentação para favorecer a comparação com os resultados já 

obtidos do painel PPSG1 e para monitorar, conforme já comentado, uma eventual separação 

entre concreto e alvenaria na região do lintel. Neste caso, observando-se a FIGURA 4.3-24 
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constata-se que desde o início da aplicação da força horizontal ocorreu encurtamento na região 

de T20 – T21. No entanto, para o par T21 – T22 ocorreu alongamento na corresponde região até 

a força de 6 kN. Em seguida esses alongamentos foram diminuídos, até que aos 12 kN 

induziram-se esforços de compressão nesta mesma região. Daí em diante ocorreu acréscimo 

nesses esforços de modo que não se observaram fissuras verticais na parte inferior do lintel. Isto 

indica a flexão induzida na seção do lintel na extremidade da parede P2 ocorreu de modo 

diferente daquela do painel PPSG1. Ao contrário, ocorreram fissuras na superfície da laje de 

topo, indicando que os esforços de flexão foram mobilizados de modo análogo àquela do 

modelo PPSG1. 
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FIGURA 4.3-24 Deformações absolutas do lintel: modelo PPSG2. 

Observando a FIGURA 4.3-25, pode-se comprovar que não ocorreram fissuras 

associadas à flexão do lintel na extremidade próxima à parede P2. Verifica-se que aos 14 kN 

ocorreu apenas fissuração horizontal no canto da abertura. Para esta intensidade da força 

horizontal, os transdutores T22 – T23 já apresentavam encurtamento. Além disso, observou-se a 

ocorrência de fissura horizontal na porção intermediária do lintel, podendo ser atribuída ao 

cisalhamento, assim como no modelo PPSG1. Também se constata a fissuração ocorrida na 

superfície da laje de topo. 

 
FIGURA 4.3-25 Fissuração do lintel do modelo PPSG2. 
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Para averiguação das regiões da abertura propensas à concentrações de tensão, 

registraram-se as deformações nos cantos comprimido e tracionado por meio dos transdutores 

T26 e T27, respectivamente, conforme item 3.5.4. A FIGURA 4.3-26 ilustra tais registros. De 

acordo com os resultados, verifica-se, assim como no modelo PPSG1, pequena compressão 

nesses cantos oriunda da etapa de aplicação da força vertical. Da mesma forma, percebe-se que 

o canto tracionado apresentou decréscimo do encurtamento até a força de 6 kN, correspondente 

ao limite para transição de compressão para tração. A partir daí ocorreu crescente alongamento 

até o surgimento da primeira fissura visível aos 14 kN, vide FIGURA 4.3-27(b). Aos 15 kN e 

16 kN ocorreu prolongamento dessa fissura. É importante observar a não-linearidade da curva 

no intervalo compreendido entre 6 kN e 14 kN, destacando o efeito das tensões de tração sem o 

surgimento de fissuração visível, e o valor da deformação medida pelo transdutor T27, que 

chegou a 1,0 mm no instante da ruptura. Quanto ao canto comprimido, transdutor T26, observa-

se que houve acréscimo da correspondente compressão sem percepção de não-linearidade. Aos 

16 kN ocorreu maior acréscimo nessa compressão como conseqüência da fissuração horizontal 

do lintel, e aos 18 kN ocorreu o colapso do painel com fissuração diagonal da parede P1. 
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FIGURA 4.3-26 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura: modelo PPSG2. 

A FIGURA 4.3-27 ilustra a fissuração nos cantos da abertura. Observa-se a 

compressão dos blocos do canto comprimido no instante da ruptura, e a abertura da fissura no 

canto tracionado nos instantes que antecederam essa ruptura. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.3-27 Fissuração nos cantos da abertura – modelo PPSG2: (a) Canto comprimido; e 
(b) Canto tracionado. 

Os deslocamentos relativos a abertura de fissuras no canto tracionado da base das 

paredes P1 e P2 foram registrados pelos transdutores T6 e T7, respectivamente, e estão 

apresentados na FIGURA 4.3-28. Os encurtamentos iniciais referem-se à etapa da pré-

compressão. Observando-se os gráficos, verifica-se que as forças iguais a 11 kN e 10,4 kN 

estabelecem o limite para o início das tensões de tração nas bases de P1 e P2, respectivamente. 

Da mesma forma, percebe-se linearidade no intervalo compreendido entre 0 kN e 9 kN para a 

curva relativa a T7, e entre 0 kN e 10 kN para a curva relativa a T6, indicando um pequeno 

retardamento dos efeitos não-lineares na parede P1. Verifica-se, também, que a não-linearidade 

iniciou-se mesmo antes do surgimento de trações nesta região. Isto pode ter ocorrido por alguma 

micro-fissuração desenvolvida em outra região do painel, a exemplo do canto tracionado da 

abertura que apresentava tensões de tração aos 9 kN de intensidade da força horizontal. Ao 

surgirem trações nas duas bases, verifica-se não-linearidade mais acentuada para o transdutor 

T7, em que a primeira fissura visível surgiu aos 13 kN. A partir daí ocorreu propagação dessa 

fissura, podendo-se observar quedas de rigidez no gráfico, como, por exemplo, aos 16 kN. 

Quanto ao transdutor T6, canto da parede P1, o surgimento da primeira fissura visível foi 

retardado, ocorrendo apenas aos 17 kN. É importante comentar que simultaneamente ao 

processo de fissuração na base de P1 ocorreu fissuração no lintel. Em estágios próximos à 

ruptura, o alongamento medido no canto tracionado de P1 foi igual a 0,97 mm, e no de P2 igual 

a 1,88 mm. 
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FIGURA 4.3-28 Deslocamentos verticais na base das paredes para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PPSG2. 

A FIGURA 4.3-29 ilustra a abertura da fissura no canto tracionado da parede P2. Essa 

fissura horizontal se prolongou até o bloco posicionado no canto oposto e o correspondente 

transdutor apresentou, em estágio precedente à ruptura do painel, máxima leitura igual 1,88 mm. 

 
FIGURA 4.3-29 Detalhe da abertura da fissura no canto tracionado da parede P2: modelo PPSG2. 

As FIGURA 4.3-30 e FIGURA 4.3-31 ilustram os encurtamentos no lado comprimido 

e os alongamentos no lado tracionado e na direção diagonal associados, respectivamente, aos 

pares de transdutores T8 - T9 e T10 - T11 para a parede P1 e, T12 - T13, T14 - T15 e T18 - T19 

para a parede P2. Os alongamentos diagonais da parede P1, referentes ao par T16 – T17, foram 

omitidos porque tais registros apresentaram valores inconsistentes98. Analisando-se as 

deformações associadas à parede P1, verifica-se acréscimo na compressão, par T8 – T9, com 

pequena não-linearidade no intervalo compreendido entre 9 kN e 18 kN. Quanto ao lado 

tracionado da parede, par T10 – T11, observa-se que até a força de 15 kN praticamente não 

houve alteração no estado de compressão oriundo da força vertical. Entre 12 kN e 16 kN 

verifica-se o início da não-linearidade ocasionado pelo surgimento de trações na base, apesar 

desse lado ainda estar comprimido. Exatamente aos 16,8 kN todo o lado da parede P1 passou a 
                                                 
98 Provavelmente por algum defeito no instrumento. 
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ser tracionado, e logo em seguida, aos 17 kN, surgiu a primeira e única fissura visível na base 

antes da ruptura do modelo. É interessante comentar que após o surgimento dessa fissura as 

trações no correspondente lado cresceram muito rapidamente. Neste caso, o alongamento que 

era igual a 0,025 mm em instantes anteriores à fissuração aumentou para 0,32 mm, sendo 12,8 

vezes maior. Logo em seguida, aos 18,2 kN, ocorreu o colapso do painel. Fato bastante 

interessante é a razoável simetria entre as duas curvas, destacando-se a ausência de fissuração 

na base da parede P1 até instantes próximos à ruptura. 
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FIGURA 4.3-30 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P1 do modelo PPSG2. 

Quanto à parede P2, verifica-se linearidade nas deformações dos transdutores T14 – 

T15 até a força de 9 kN. Assim como no caso do transdutor T7 não ocorreram trações para esta 

intensidade da força horizontal, de modo que se associa este efeito de não-linearidade à micro-

fissuração em outra região do painel, a exemplo do canto tracionado da abertura (transdutor 

T27). Aos 10 kN o comportamento não-linear passou a ser influenciado também pela tração na 

base da parede. O limite de transição da compressão para a tração é estabelecido pela força de 

12 kN, com o surgimento da primeira fissura visível na base da parede aos 13 kN. Daí em diante 

ocorreu intensificação do comportamento não-linear devido à fissuração na base. Neste caso 

particular, em que não ocorreu fissuração diagonal na parede, é clara a semelhança entre as 

deformações dos transdutores T14 – T15 e T18 – T19. Da mesma forma, e ao contrário da 

parede P1, não há simetria entre a curva relativa aos transdutores T12 – T13 com aquela dos 

transdutores T14 – T15. 
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FIGURA 4.3-31 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P2 do modelo PPSG2. 

A averiguação do controle na aplicação da força vertical foi feita analisando-se a 

variação desta força no decorrer do ensaio. Para tanto, são ilustrados na FIGURA 4.3-32 os 

valores da força vertical nas etapas de aplicação da pré-compressão, etapa 1, e da força 

horizontal, etapa 2. Observando a figura, verifica-se que ao final da etapa 1 as paredes P1 e P2 

ficaram submetidas a forças verticais com intensidades de 20 kN e 19 kN, respectivamente, 

correspondentes à pré-compressões de 1,07 MPa e 1,05 MPa. Até aproximadamente 14 kN, 

essas intensidades permaneceram praticamente inalteradas porque havia pequena fissuração do 

modelo. Isto comprova a eficiência do sistema utilizado para aplicação das forças verticais. No 

entanto, com o desenvolvimento dessa fissuração foi necessário realizar correções em três 

oportunidades: aos 15 kN, 16 kN e 17 kN. Com isto, o ensaio foi realizado obtendo-se força 

vertical com intensidade média igual a 20,2 kN para a parede P1 e 18,9 kN, para a parede P2, 

correspondendo a pré-compressões de 1,08 MPa e 1,02 MPa, respectivamente. 
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FIGURA 4.3-32 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PPSG2. 
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Para finalizar a análise da etapa de aplicação da força horizontal, foram verificadas as 

excentricidades das paredes P1 e P2, associadas aos deslocamentos dos transdutores T24 e T25, 

respectivamente. A FIGURA 4.3-33 ilustra esses deslocamentos na etapa de aplicação da força 

horizontal. Percebe-se que o ensaio foi iniciado com excentricidades muito pequenas, menores 

que 0,5 mm e da ordem de 1% da espessura do painel. Durante a aplicação da força horizontal 

ocorreu pequeno crescimento dessa excentricidade até 8 kN. A partir de 9 kN houve 

crescimento modesto nos deslocamentos dos dois transdutores, e após 13 kN, quando se iniciou 

o processo de fissuração intensa do painel, esses deslocamentos cresceram muito rapidamente. 

No instante da ruptura, a parede P1 apresentava excentricidade igual a 4,6 mm, equivalente a 

10% da espessura do painel, a e a parede P2 igual a 3,4 mm, equivalente a 7% da mesma 

espessura. 
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FIGURA 4.3-33 Verificação da excentricidade durante todo o ensaio: modelo PPSG2. 

4.3.2.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

Após a análise dos vários resultados do modelo PPSG2, faz-se necessário estabelecer 

uma seqüência para o processo de fissuração do painel, bem como tipo de ruptura observado. 

Como referencial para as figuras seguintes deve-se considerar a força horizontal sendo aplicada 

no sentido da direita para a esquerda. Iniciando com a avaliação isolada de cada elemento, a 

FIGURA 4.3-34 ilustra a fissuração ocorrida na base e no topo da parede P2. Neste caso, 

verifica-se que o início da fissuração do painel ocorreu na base desta parede aos 13 kN. Logo 

em seguida, aos 14 kN, ocorreu propagação da fissura horizontal na base e surgiu a fissura no 

canto tracionado da abertura, a qual se estendeu até o último bloco canaleta da verga. Aos 15 kN 

e 16 kN houve nova propagação dessas fissuras, caracterizando-se, neste caso, a formação de 

rótulas na base e no topo da parede. Aos 17 kN houve pequeno esmagamento do bloco situado 

no canto comprimido da base, e surgiu fissura oblíqua no canto superior da parede. No caso da 

fissuração na base, ficou bem definido o comportamento à flexão, enquanto que no caso do 
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topo, o processo iniciou-se pela fissuração no canto tracionado da abertura para em seguida 

ocorrer sua propagação, possivelmente também influenciada por tensões de cisalhamento. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.3-34 Fissuração da parede P2 do modelo PPSG2: (a) Base e (b) Topo. 

Quanto à fissuração do lintel, FIGURA 4.3-35, observa-se que não houve fissuras 

relativas à flexão em sua parte inferior junto ao canto tracionado da abertura. No entanto, 

ocorreu fissuração na superfície superior da laje aos 14 kN, 15,5 kN e 18 kN, indicando a 

mobilização da seção composta laje/alvenaria. Da mesma forma, as tensões de cisalhamento 

atuantes foram responsáveis pela fissuração na junta horizontal aos 16 kN. Aos 16,6 kN surgiu 

uma fissura oblíqua, com extensão até o canto comprimido da abertura, causada pelo mesmo 

tipo de tensão. 

 
FIGURA 4.3-35 Fissuração do lintel do modelo PPSG2. 

Finalmente, observando a FIGURA 4.3-36 constata-se que a base da parede P1 

apresentou fissuração proveniente da flexão para intensidades bastante altas da força horizontal. 

Neste caso, verifica-se que a primeira fissura visível ocorreu aos 17 kN sem prolongamento 

excessivo da mesma, e aos 18,4 kN o painel chegou à ruptura com fissuração diagonal principal. 

Esse comportamento foi comprovado durante a análise das deformações da parede P1 ilustradas 

pela FIGURA 4.3-30. É importante destacar o pequeno comprimento dessa fissura horizontal 

quando comparada àquela da base da parede P2. 
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FIGURA 4.3-36 Fissuração na base da parede P1 do modelo PPSG2. 

A partir dessas considerações e observando-se a FIGURA 4.3-37, pode-se estabelecer 

o processo de fissuração da seguinte forma: 

 A fissuração do painel foi iniciada pelos esforços de flexão na base da parede P2; 

 Em seguida houve propagação da fissura na base de P2 e a ocorrência de fissuração 

horizontal no canto tracionado da abertura, a qual se prolongou até o último bloco canaleta da 

verga; 

 A etapa seguinte foi marcada pela propagação das fissuras na base e no topo de P2, 

e pela ocorrência de fissuração horizontal no lintel proveniente do cisalhamento. Neste estágio 

da força horizontal ficou caracterizada a formação das rótulas na base e no topo de P2; 

 O processo de propagação das fissuras na base e no topo da parede P2 foi 

continuado, com ocorrência de pequeno esmagamento no canto comprimido da base, e as 

tensões de cisalhamento intensificaram a solicitação do lintel, causando o surgimento de 

fissuração oblíqua no mesmo; 

 Finalmente, surgiu a primeira fissura visível proveniente dos esforços de flexão na 

base da parede P1, e logo em seguida ocorreu o colapso do painel com formação de fissura 

diagonal principal na mesma parede. É interessante comentar que a fissuração diagonal partiu 

do canto comprimido da abertura, prolongou-se até o canto comprimido da base de P1, não se 

limitando à propagação pelas juntas de argamassa, isto é, atravessou alguns blocos. No entanto, 

essa fissuração ocorreu apenas em uma única diagonal, ou seja, ficou caracteriza a ruptura 

abrupta do painel com a formação de uma única linha de fissuração diagonal. 
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FIGURA 4.3-37 Vista geral do modelo PPSG2 após a realização do ensaio. 

4.3.3. Comparação entre os modelos 

Da mesma forma que nos modelos de painéis isolados, decidiu-se comparar os 

resultados dos modelos PPSG1 e PPSG2 explorando de modo simplificado as diferenças 

observadas em cada comportamento, apesar das condições de ensaio não serem idênticas. Neste 

caso específico, exemplos dessas diferenças são as excentricidades atuantes durante o ensaio. As 

avaliações seguintes devem ser encaradas como tendências do comportamento. 

Com base nisso, analisaram-se as tendências de modificação no comportamento do 

painel acoplado ao se empregar diferentes intensidades de pré-compressão. O modelo PPSG1 

ficou submetido a intensidades médias de pré-compressão iguais a 1,77 MPa e 1,83 MPa, 

correspondentes às paredes P1 e P2 respectivamente; enquanto que no modelo PPSG2 essas pré-

compressões foram iguais a 1,09 MPa e 1,02 MPa, relativas às paredes P1 e P2 respectivamente. 

Neste caso as diferenças entre essas intensidades são bem razoáveis, onde a parede P1 do 

modelo PPSG1 foi submetida a pré-compressão 62% maior que a do modelo PPSG2, enquanto 

que para a parede P2 essa diferença se igualou a 79%. A FIGURA 4.3-38 ilustra as curvas força 

horizontal x deslocamento horizontal nos dois modelos, nas quais estão apresentados os 

deslocamentos na laje de topo da parede P1, relativos ao transdutor T1, sendo destacados 

consecutivos trechos lineares para a representação do comportamento não-linear. Observando os 

gráficos, verifica-se boa aproximação das retas traçadas, sendo que o pior caso apresentou 

coeficiente de correlação R2 igual 0,88. As inclinações dessas retas podem ser consideradas 

como representativas da rigidez do painel. Neste caso, observa-se rigidez inicial distinta para os 

dois modelos, igual a 15,42 kN/mm para PPSG1 e 11,42 kN/mm para PPSG2.. Além disso, 

verifica-se acréscimo no limite de definição do comportamento linear. Estas podem ser 

consideradas tendências na alteração do comportamento como resultado da influência da pré-
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compressão. Outra verificação interessante é que, ao contrário do modelo 2, no modelo 1 ficou 

definido pequeno patamar após a força horizontal máxima, e que os deslocamentos horizontais 

no instante da ruptura foram praticamente iguais para os dois modelos. 
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FIGURA 4.3-38 Curvas força horizontal x deslocamentos horizontais aproximadas por consecutivos 

trechos lineares: comparação entre os modelos PPSG1 e PPSG2. 

A FIGURA 4.3-39 ilustra as deformações dos transdutores posicionados nos lados 

comprimido e tracionado de cada parede. Apesar da diferença entre os valores absolutos no lado 

comprimido, transdutores T8-T9, verifica-se grande semelhança entre as deformações da parede 

P1 nos dois modelos. Isto pode ser observado mais claramente nas deformações dos 

transdutores T10-T11. Até a força de 15 kN as deformações foram praticamente iguais, sendo 

que os comportamentos diferenciaram-se com o início da não-linearidade na parede do modelo 

PPSG2. Igualmente, essa semelhança pode ser observada no lado comprimido até a força de 

15 kN. Da mesma forma, as deformações da parede P2 apresentaram grande semelhança. Até 

9 kN as deformações no lado tracionado, transdutores T14-T15, foram praticamente iguais nos 

dois modelos, onde os comportamentos também diferenciaram-se com o início da fissuração na 

parede do modelo PPSG2. Desconsiderando-se as diferenças nos valores absolutos das 

deformações no lado comprimido, transdutores T12-T13, a semelhança entre os gráficos 

estende-se por praticamente todo o trecho do modelo PPSG2. Esses resultados indicam que, 

tratando-se individualmente as paredes, ocorreu comportamento idêntico até o início da não-

linearidade no modelo com menor intensidade de pré-compressão. Isto pode ser considerado 

como esperado porque as paredes possuíam as mesmas dimensões, e até que os efeitos não-

lineares se manifestem as deformações podem ser obtidas com a rigidez da seção não fissurada, 

que é a mesma para os dois modelos. Além disso, pode-se comentar que o efeito da pré-

compressão se resumiu ao retardamento na ocorrência da fissuração, no aumento da capacidade 

resistente das paredes e, por conseguinte do painel. Outra observação importante refere-se ao 
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efeito de acoplamento, em que o modelo PPSG1 apresentou maior rigidez que o modelo 

PPSG2. Como as paredes apresentaram comportamento semelhante, essa diferença de rigidez 

entre os dois modelos pode efetivamente ser atribuída a esse efeito. 
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(b) 

FIGURA 4.3-39 Deformações dos transdutores posicionados nos lados comprimido e tracionado – 
comparação entre os modelos PPSG1 e PPSG2: (a) Paredes P1 e (b) Paredes P2. 

A Tabela 4.3-1 contém alguns valores importantes para se estabelecer outras 

diferenças de comportamento entre os modelos. Estão apresentados: os limites de definição do 

intervalo com comportamento linear, e os correspondentes deslocamentos horizontais; bem 

como, a força com a qual ocorreu a primeira fissuração visível dos modelos e os respectivos 

deslocamentos. Comparando-se os trechos lineares verifica-se que o modelo 1 apresentou maior 

extensão, com limite superior 67% maior. Além disso, os deslocamentos T1 e T4 foram ambos 

12% maiores, indicando que os trechos lineares ficaram bem definidos. Quanto à força 

horizontal corresponde à primeira fissura visível, verifica-se que para o modelo 1 a mesma foi 

38% maior com deslocamento T1 22% menor, apresentando perda de rigidez menos acentuada. 
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Percebe-se, também, que o início da etapa não-linear ficou bem definido, onde os 

deslocamentos T1 e T4 do modelo 1 são, respectivamente, 22% e 36% menores que aqueles do 

modelo 2. Resumidamente, pode-se dizer que o modelo com maior intensidade da pré-

compressão apresentou retardamento da fissuração e menor perda de rigidez durante a etapa 

não-linear. 

Tabela 4.3-1 Forças de fissuração e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PPSG1 e PPSG2. 

dlinear (mm) dfis. (mm) Modelo ∆Flinear 
(kN) T1 T4 

Ffis. 
(kN) T1 T4 

PPSG1 1,0 – 15,0 0,91 0,53 18,0 1,34 0,75 
PPSG2 1,0  –  9,0 0,81 0,47 13,0 1,73 1,18 

Observações: 
- ∆Flinear representa o intervalo de forças para o qual ocorreu comportamento 

linear; 
- dlinear representa os deslocamentos referentes à força de 15 kN para o modelo 

PPSG1, e de 9 kN para o modelo PPSG2; 
- Os transdutores T1 e T4 referem-se aos deslocamentos da última e da fiada 

intermediária do painel; 
- Ffis. representa a força corresponde ao surgimento da primeira fissura visível; 
- dfis. representa os deslocamentos relacionados a primeira fissura visível. 

Quanto aos resultados no instante da ruptura, a Tabela 4.3-2 contém as forças de 

ruptura e os correspondes deslocamentos, e os máximos deslocamentos registrados no final do 

ensaio. Verifica-se que o modelo 1 apresentou força horizontal de ruptura 48% maior que o 

modelo 2 com deslocamento na laje de topo, associado à respectiva força, praticamente igual. 

Além disso, é importante destacar a maior ductilidade do modelo 2 que apresentou 

deslocamento máximo 36% maior que aquele no instante de sua ruptura. Este tipo de 

comportamento também foi observado por Ghanem (1993) que verificou a redução da 

ductilidade ao se aumentar a intensidade da pré-compressão aplicada ao painel. 

Tabela 4.3-2 Força de ruptura e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PPSG1 e PPSG2. 

Deslocamentos T1 (mm) Modelos Frup. (kN) 
drup. dmáx. 

PPSG1 27,2 5,22 5,29 
PPSG2 18,4 5,15 7,01 

Observações: 
- Frup. representa a força de ruptura do painel, isto é, a máxima força 

registrada durante o ensaio; 
- drup representa o deslocamento registrado no instante da ruptura; 
- dmáx. representa o máximo deslocamento medido no ensaio; 
- O transdutor T1 refere-se aos deslocamentos na última fiada do painel. 
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A Tabela 4.3-3 contém os valores da inclinação das linhas de tendência de cada trecho 

linear, as quais podem ser associadas à rigidez do painel, bem como o percentual de redução da 

rigidez na transição entre os respectivos trechos. Observando os resultados, verifica-se que ao 

modelo 1 é associada rigidez inicial 35% maior que a do modelo 2; e após a ocorrência das 

primeiras fissuras essa diferença passa a ser 109%, isto é, a rigidez do modelo 1 é 2,09 vezes 

maior. Como a ruptura do modelo 1 ocorreu com fissuração diagonal nas duas paredes, sua 

maior pré-compressão teve como efeito o aumento na resistência ao cisalhamento das juntas de 

argamassa. Outro aspecto interessante é a redução percentual, sendo observado que o modelo 1 

reduziu sua rigidez em 81% na passagem do 1o para o 2o trecho linear; enquanto que o modelo 2 

apresentou redução igual a 87%. Apesar de ocorrerem perdas diferentes, pode-se comentar que 

após o surgimento das primeiras fissuras visíveis houve decréscimo acentuado na rigidez nos 

dois modelos. 

Tabela 4.3-3 Reduções de rigidez para modelagem simplificada: comparação entre modelos PPSG1 
e PPSG2. 

Inclinações das linhas de tendência (kN/mm) e diferenças 
percentuais Modelo 

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 ∆12 (%) ∆23 (%) 
PPSG1 15,42 2,99 0,00 81 100 
PPSG2 11,42 1,43 ---- 87 ---- 

Observações: 
- ∆ij representa a redução da rigidez na passagem do trecho linear i para o 

trecho j. 

4.3.4. Conclusões parciais 

A partir da análise dos resultados desses modelos é possível estabelecer algumas 

conclusões parciais sobre os comportamentos observados. 

No caso do painel PPSG1 pode-se comentar o seguinte: 

 A linearidade do comportamento pode ser admitida até o surgimento da primeira 

fissura visível aos 15 kN de intensidade da força horizontal; 

 O lintel foi bastante solicitado, pois surgiu fissuração vertical em suas 

extremidades devido aos esforços de flexão, assim como fissura horizontal na junta de 

argamassa e diagonal em alguns blocos devido ao cisalhamento, isto é, houve degradação 

generalizada deste elemento. Nesse caso particular não se pode dizer que houve preponderância 

de uma solicitação em relação à outra, restringindo-se ao comentário que a ausência de 

armadura transversal pode ter provocado fissuração prematura e em maior intensidade da junta 

horizontal do lintel; 

 A utilização da cola entre a última fiada do painel e a laje permitiu a mobilização 

da seção composta concreto\alvenaria na região do lintel, fato este comprovado pela fissuração 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 166

na laje por esforços de flexão. É importante comentar que esse comportamento também é 

esperado no caso de uma estrutura real de edifício, em que é feita a concretagem simultânea das 

lajes e das cintas de respaldo; 

 Para esta intensidade de pré-compressão não ocorreu fissuração no canto 

tracionado da abertura, em que as deformações (alongamentos) foram pequenas. Ao contrário, 

as deformações no canto comprimido foram grandes, ocorrendo, inclusive, pequeno 

esmagamento do bloco ali posicionado; 

 No caso dos cantos tracionados na base das paredes, pode-se comentar que os 

efeitos de não-linearidade foram manifestados antes do surgimento de tensões de tração, isto é, 

ainda que as tensões fossem de compressão. Esses efeitos não-lineares podem ser atribuídos ao 

surgimento das primeiras fissuras visíveis, as quais ocorreram no lintel. Outro ponto a destacar é 

a diferença entre a abertura das fissuras, em que a parede P2 apresentou fissuração com abertura 

3,4 vezes maior que a da parede P1; 

 Da mesma forma que no painel PISG1, as tensões de tração na base das paredes 

influenciaram o comportamento não-linear, mesmo antes do surgimento de fissuração visível, 

indicando a ocorrência de micro-fissuração interna; 

 Os encurtamentos e os alongamentos das duas paredes apresentaram aspecto bem 

distinto; 

 Pode-se classificar o comportamento do painel como misto, devido à ocorrência de 

fissuração horizontal na base das duas paredes, bem como de fissuração diagonal que 

caracterizou o mecanismo de ruptura por cisalhamento. 

Com base na análise de resultados do painel PPSG2, conclui-se que: 

 O comportamento linear é admitido até uma força horizontal com intensidade 

menor que a correspondente ao surgimento da primeira fissura visível, a qual ocorreu no canto 

tracionado da base da parede P2; 

 O canto tracionado da abertura exibiu importante fissuração que influenciou o 

comportamento do painel, cujo máximo alongamento medido pelo correspondente transdutor foi 

igual 1,0 mm no instante da ruptura; 

 Quanto ao canto comprimido da abertura ocorreu, no instante da ruptura, 

esmagamento dos blocos nesta região; 

 Com relação aos cantos tracionados na base das paredes, pode-se dizer que a 

fissuração na base de P2 foi quase que simultânea à fissuração no canto tracionado da abertura. 

Além disso, os efeitos de não-linearidade foram percebidos, na base de ambas paredes, mesmo 

que as tensões ainda fossem de compressão, fato que pode ser atribuído à micro-fissuração no 

canto tracionado da abertura. Outro ponto a destacar é a diferença entre os máximos 
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alongamentos medidos pela instrumentação: a parede P2 apresentou alongamento 2 vezes maior 

que aquele da parede P1; 

 É importante destacar que as fissuras na base das paredes só surgiram quando todo 

o correspondente lado apresentava alongamentos, isto é, quando todo o lado estava tracionado; 

 O efeito das tensões de tração no comportamento não-linear também foi 

evidenciado neste painel; 

 Caracterizou-se a formação de rótula na base, iniciada com a fissura no canto 

tracionado, e no topo, iniciada com a fissuração no canto da abertura, da parede P2; 

 Os encurtamentos e os alongamentos das duas paredes apresentaram aspecto bem 

distinto; 

 O painel exibiu típico comportamento misto, em que ocorreu fissuração na base 

das paredes por esforços de flexão, e fissuração diagonal principal na parede P1 por tensões 

cisalhamento. Neste caso, a ruptura ficou definida por um processo de degradação proveniente 

da ação combinada de flexão e cisalhamento. 

4.4. MODELOS DA 3a CONFIGURAÇÃO DE ENSAIOS 

4.4.1. Modelo PPCG1 

Este modelo foi constituído pelo painel com abertura de porta submetido à pré-

compressão de intensidade 1,64 MPa e com utilização de graute e armadura vertical, conforme 

comentado no item 4.1. 

4.4.1.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

A FIGURA 4.4-1 ilustra as deformações médias associadas às paredes P1 e P2. 

Verifica-se diferença na rigidez dos painéis tratados isoladamente, onde aquela associada à 

parede P1 foi igual a 8007 MPa e à parede P2 igual a 9375 MPa. Tanto esses valores quanto o 

valor médio foram um pouco maiores que o módulo de deformação obtido no ensaio das 

paredes (40 x 40) cm2, igual a 6165 MPa. Isto pode ser atribuído ao grauteamento realizado nas 

duas paredes do painel. Além disso, outras causas, como foi verificado nos modelos não-

grauteados, podem ter contribuído para estas diferenças, entre elas: a presença do próprio lintel 

e a existência da abertura no painel; ocorrência de alguma excentricidade no plano do painel no 

instante de aplicação das forças verticais. Semelhantemente aos modelos anteriores houve 

deslocamento horizontal do painel, onde no caso em particular ocorreu no sentido de P2 para P1 

com deslocamento na laje de topo da mesma ordem de grandeza das deformações registradas 

pelos transdutores verticais. Ao final da etapa, a parede P1 ficou submetida à pré-compressão 

igual a 1,70 MPa, enquanto que para a parede P2 esse valor foi igual a 1,84 MPa. Pelas mesmas 
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razões já expostas nos modelos anteriormente analisados, optou-se por aplicar pré-compressão 

com intensidade um pouco maior que a estipulada. 
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FIGURA 4.4-1 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PPCG1. 

No que se refere à excentricidade durante esta etapa do ensaio, a FIGURA 4.4-2 

ilustra os deslocamentos relativos aos transdutores T24 e T25 referentes às paredes P1 e P2, 

respectivamente. Observando-se os gráficos, verifica-se que as excentricidades cresceram de 

modo semelhante, e ao final da aplicação das forças verticais a parede P1 apresentou 

excentricidade igual 0,83 mm e a P2 igual a 0,98 mm. O maior valor corresponde a 2% da 

espessura do painel. Com isso pode-se comentar que a aplicação da pré-compressão foi 

realizada com sucesso e o ensaio pode ser prosseguido sem problemas. 
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FIGURA 4.4-2 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PPCG1. 
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4.4.1.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Após a aplicação da pré-compressão, deu-se início a etapa de aplicação da força 

horizontal. A primeira análise consistiu na verificação dos deslocamentos horizontais do painel. 

A FIGURA 4.4-3 ilustra os deslocamentos registrados pelos transdutores T1, T2, T3, T4, T5 e 

T28. Inicialmente percebe-se que houve pequeno escorregamento da laje de apoio com máximo 

valor igual a 0,52 mm, indicando a necessidade de corrigir os deslocamentos do painel. Tal 

correção foi feita de modo semelhante à do modelo PICG1. Observando o gráfico, verifica-se 

que a fase com comportamento linear ficou compreendida entre 1 kN e 9 kN. Era de se esperar 

que esse intervalo fosse, no mínimo, igual ao do modelo PPSG1, que ficou definido entre 1 kN 

e 15 kN. Apesar da instrumentação utilizada ser bastante abrangente quanto ao monitoramento 

das deformações e deslocamentos do painel, não se pôde identificar a causa desse problema. 

Entre 9 kN e 18 kN percebeu-se a ausência de fissuração visível no painel, que só ocorreu aos 

19 kN no lintel. Portanto, a definição do trecho com comportamento linear, que no caso dos 

modelos anteriormente analisados ficou limitado entre 1 kN e a força correspondente ao 

surgimento da primeira fissura visível, teve seu resultado prejudicado por uma causa 

desconhecida. Entre 19 kN e 22 kN ocorreu perda de rigidez do modelo com exclusiva 

fissuração do lintel. Aos 25,7 kN ocorreu ruptura da parede P2 com surgimento de fissuração 

diagonal, seguida pela redução da força horizontal para 22 kN. Neste instante o deslocamento 

horizontal referente a T2 era igual a 5,1 mm. No entanto, o painel ainda apresentou capacidade 

de absorção de esforços, até que aos 24,8 kN ocorreu a ruptura da parede P1 também com 

fissuração diagonal. É interessante observar que após a ruptura da parede P1 ainda há uma 

reserva de resistência, de modo que o painel apresentou capacidade de deformação, sem 

acréscimo substancial na força, chegando a máximos deslocamentos horizontais iguais a 

7,9 mm, 7,6 mm e 7,9 mm, relativos a T1, T2 e T3, respectivamente, e correspondentes à força 

de 20,7 kN. Outro ponto a destacar é a semelhança no aspecto geral das curvas, verificando-se 

proximidade entre os deslocamentos das duas paredes tanto no topo, transdutores T2 e T3, 

quanto a meia altura, transdutores T4 e T5. Isto indica a eficiência na transferência da força 

horizontal entre a laje de topo e o painel. Este modelo teve como característica principal a 

pequena fissuração na base das paredes e a intensa fissuração do lintel, tanto por flexão quanto 

por cisalhamento. 
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FIGURA 4.4-3 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PPCG1. 

Enfocando agora a análise individual dos elementos do painel, a FIGURA 4.4-4 ilustra 

as deformações absolutas do lintel registradas pelos pares de transdutores T20 – T21 e T22 – 

T23, conforme descrito no item 3.5.4. Semelhante ao verificado nos modelos da 2a 

configuração, houve compressão na região de T20 – T21 por razões já comentadas. É 

interessante observar neste caso que, simultaneamente à ruptura da parede P2, a respectiva 

região mudou bruscamente de um estado de compressão para um de tração a níveis semelhantes 

da região relativa a T22 – T23. Isto é uma evidência que houve fissuração no lintel, entre a laje 

de topo e alvenaria, quando se alterou o estado de tensões da citada região. Como conseqüência 

disso, houve redução da seção transversal do lintel proveniente da eliminação da contribuição da 

laje. Além disso, percebe-se que a região relativa a T22 – T23 apresentou alongamentos desde o 

início dessa etapa do ensaio; e que a não-linearidade foi atenuada, pois a fissuração ocorrida foi 

eficientemente controlada. Nestes gráficos também é percebida a ruptura da parede P2 aos 

25,5 kN, a redistribuição e absorção dos esforços, e a ruptura da parede P1 aos 24,8 kN. 
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FIGURA 4.4-4 Deformações absolutas do lintel: modelo PPCG1. 

Outras regiões localizadas que apresentam importância indiscutível neste tipo de 

análise são os cantos da abertura. Neste caso, a FIGURA 4.4-5 ilustra os deslocamentos 

relativos aos transdutores T26 e T27, que se referem aos cantos comprimido e tracionado da 

abertura, respectivamente. Observando os gráficos verifica-se linearidade e, apesar de crescerem 

em sentidos opostos, proximidade entre as inclinações das curvas até, aproximadamente, a força 

de 16 kN. Isto quer dizer que o problema constatado para a definição do comportamento linear, 

conforme análise da FIGURA 4.4-3, não apresentou influencia nos resultados ora analisados. 

Além disso, observa-se pequena perturbação aos 19 kN, proveniente da fissuração do lintel, e 

aos 22 kN, como resultado da abertura da fissura no canto tracionado. Daí em diante ocorreu 

tênue não-linearidade, o que pode ser atribuído à eficiência da armadura vertical no controle da 

abertura dessa fissura. 
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FIGURA 4.4-5 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura: modelo PPCG1. 
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Iniciando agora a análise isolada das paredes, a FIGURA 4.4-6 ilustra os 

deslocamentos dos transdutores T6 e T7, referentes ao canto tracionado da base das paredes P1 

e P2, respectivamente. Primeiramente, verifica-se que as forças capazes de produzir tração 

nessas bases corresponderam às intensidades de 11,6 kN para P2 e 13,7 kN para P1, um pouco 

maior. Da mesma forma percebe-se, na curva relativa a T7, a ausência de não-linearidade 

acentuada até a força correspondente ao surgimento da primeira fissura visível do painel, igual a 

19 kN. É importante comentar que a não-linearidade ocorreu de modo tímido entre 15 kN e 

19 kN, e que essa fissura surgiu no lintel. A primeira fissura visível na base da parede P2 só 

ocorreu aos 25 kN, isto é, em estágio próximo à ruptura dessa mesma parede. Ao contrário, não 

foi percebida visualmente fissuração na base da parede P1, mesmo em estágio próximo à sua 

ruptura, no qual já havia deslocamentos maiores que aqueles correspondentes à fissuração 

visível na parede P2. As perturbações ocorridas em ambas as curvas, para forças anteriores a 

25 kN, referem-se à progressão da fissuração no lintel. Outro ponto a destacar é a semelhança 

entre as curvas, indicando que a abertura dessas fissuras foi controlada de modo eficiente e de 

forma parecida nas duas paredes. No instante da ruptura da parede P2 os deslocamentos 

relativos a T6 e T7 eram iguais a 0,67 mm e 0,79 mm, respectivamente. Logo em seguida, 

ocorreu a ruptura da parede P1 e os deslocamentos eram respectivamente iguais a 0,98 mm e 

1,09 mm. Verificação importante refere-se à etapa na qual pode-se associar linearidade na 

resposta do modelo. Neste caso, foi traçada a linha de tendência relativa aos deslocamentos do 

transdutor T7, em que se verificou coeficiente de correlação igual a 0,931 para os valores 

compreendidos entre 1 kN e 16 kN. Isto é outro indicativo que o trecho com comportamento 

linear pode apresentar maior extensão que aquele definido pela FIGURA 4.4-3. Caso houvesse 

não-linearidade antes de 16 kN, e mesmo que ocorresse por fissuração em outra região do 

painel, logo seria percebida na base das duas paredes, a exemplo do modelo PPSG1. 
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FIGURA 4.4-6 Deslocamentos verticais na base das paredes para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PPCG1. 
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Continuando com a análise isolada das paredes, as FIGURA 4.4-7 e FIGURA 4.4-8 

ilustram as deformações médias absolutas associadas às paredes P1 e P2, conforme descrito no 

item 3.5.4. Avaliando os gráficos relativos à parede P1, verifica-se que não ocorreu 

alongamento no par T10 – T11, mesmo até a força horizontal igual a 25,5 kN, correspondente à 

ruptura da parede P2. Isto explicaria a ausência de fissuração na base da parede P1, pois nos 

modelos da 2a configuração o surgimento desse tipo de fissura ficou condicionado à ocorrência 

de tração no respectivo lado da parede. Mesmo no instante da ruptura dessa parede, aos 24 kN, 

não surgiram trações consideráveis. Uma observação importante refere-se às deformações 

relativas ao par T16 – T17, praticamente iguais àquelas do par T10 – T11 até a força de 

16,5 kN. A partir daí, as deformações dos transdutores na direção diagonal passaram a ser 

preponderantes, até a ruptura do painel. Outro ponto a se destacar é a ductilidade observada. As 

deformações medidas pelos transdutores diagonais foram consideravelmente maiores que as dos 

transdutores verticais porque a armadura, responsável pelo controle da fissuração na base, 

estava posicionada nesta mesma direção vertical. Caso houvesse algum tipo de cinta na parede 

P1, possivelmente as deformações de T16 – T17 não seriam tão maiores que as de T10 – T11. 
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FIGURA 4.4-7 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P1 do modelo PPCG1. 

Quanto aos resultados da parede P2, destaca-se, inicialmente, a linearidade da curva 

relativa ao par T14 – T15 até a força de 18 kN. Esta é outra evidência de que o limite 

estabelecido pela força de 9 kN, na FIGURA 4.4-3, para o comportamento linear pode não ser o 

mais adequado. Em todos os modelos analisados até o momento, esse limite ficou bem definido 

até o surgimento da primeira fissura visível, e na análise em questão também não foi diferente. 

Neste caso, verifica-se boa correlação da linha de tendência, igual a 0,96, até a força de 18 kN 

correspondente ao surgimento da primeira fissura visível do modelo. Ao contrário da parede P1, 

o lado relativo aos transdutores T14 – T15 da parede P2 apresentou alongamentos e surgimento 
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de fissuração visível na base aos 25 kN, momentos antes de sua ruptura. Entre 18 kN e 21,7 kN 

houve tímida não-linearidade, e a última refere-se à força limite capaz de produzir tração no 

correspondente lado da parede. Para esta parede também se verifica semelhança entre as curvas 

dos pares T14 – T15 e T18 – T19, sendo limitada até a força de 21 kN, isto é, até o surgimento 

de tração no correspondente lado da parede. A ductilidade e a forma como a mesma se 

manifestou na parede P1, também se observa na parede P2. Por fim, pode-se destacar a grande 

semelhança entre as curvas para o lado comprimido e para o tracionado, fato atribuído, neste 

caso, à presença do graute e da armadura vertical. 
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FIGURA 4.4-8 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P2 do modelo PPCG1. 

A variação ocorrida na intensidade da força vertical durante o ensaio pode ser 

observada na FIGURA 4.4-8. A etapa 1 refere-se a aplicação da pré-compressão e a etapa 2 a 

aplicação da força horizontal. Observando a figura, verifica-se que ao final da etapa 1 a parede 

P1 ficou submetida a força de 31 kN, correspondente a pré-compressão de 1,7 MPa, e a parede 

P2 a força de 34 kN, correspondente a pré-compressão de 1,8 MPa. Assim como nos modelos 

anteriores, ao iniciar a etapa 2 houve pequeno alívio na intensidade das forças das paredes P1 e 

P2 para 26 kN e 28 kN, respectivamente. Dessa forma, procederam-se suas correções até as 

intensidades originalmente aplicadas. Durante o decorrer do ensaio ocorreu decréscimo gradual 

dessas forças, sendo necessário reajustá-las em várias ocasiões sendo mais perceptíveis nas 

curvas para as forças horizontais iguais a 11 kN e 18 kN. É oportuno recordar que a força 

horizontal igual 18 kN corresponde ao surgimento da primeira fissura visível no modelo. Dessa 

forma, obtiveram-se durante todo o ensaio intensidades médias das forças verticais iguais a 

30,5 kN e 33,8 kN, correspondentes a pré-compressões de 1,64 MPa e 1,82 MPa, relativas às 

paredes P1 e P2 respectivamente. 
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FIGURA 4.4-9 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PPCG1. 

Para finalizar a análise dos resultados do ensaio, verificou-se a variação das 

excentricidades. A FIGURA 4.4-10 ilustra os deslocamentos perpendiculares ao plano do painel 

registrados pelos transdutores T24 e T25, relativos às paredes P1 e P2 respectivamente. 

Observa-se que o ensaio foi iniciado com excentricidade bem pequena, igual a 0,7 mm para P1 e 

1,3 mm para P2, e que no decorrer do mesmo não houve acréscimo substancial nesses valores. 

O máximo valor ocorreu na parede P2 sendo igual a 1,8 mm, o que corresponde a 4% da 

espessura do painel. Ao contrário dos modelos sem graute, não houve acréscimo excessivo nas 

excentricidades, enaltecendo dessa forma, o efeito benéfico das armaduras pela não formação de 

um sistema instável, como os anteriores. 
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FIGURA 4.4-10 Verificação da excentricidade durante o ensaio: modelo PPCG1. 
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4.4.1.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

Após a análise dos resultados do ensaio, torna-se necessário estabelecer uma 

seqüência para o desenvolvimento da fissuração com a finalidade de identificar: as regiões mais 

tracionadas; o modo como essas fissuras se distribuíram; e o tipo de ruptura ocorrida. Como 

referencial para as figuras seguintes deve-se considerar a força horizontal sendo aplicada no 

sentido da direita para a esquerda. Neste caso, a FIGURA 4.4-11 ilustra a fissuração do lintel ao 

final do ensaio. Conforme comentado anteriormente, a primeira fissura visível do modelo 

ocorreu no lintel aos 19 kN. Percebe-se que essa fissuração surgiu numa junta vertical da região 

inferior do lintel, proveniente da sua flexão, na junta horizontal de sua região mediana, 

proveniente da flexão e do cisalhamento, e na superfície superior da laje devido à atuação da 

seção composta. Aos 22 kN houve intensificação da fissuração no lintel, tendo surgido: novas 

fissuras verticais relativas à flexão do mesmo; uma fissura horizontal abaixo da verga, 

proveniente da tração no canto da abertura; fissuras ocasionadas pela compressão no outro canto 

da abertura; e uma fissura horizontal indicadora da separação entre a laje e a alvenaria. Esta 

última resultou na redução da altura da seção do lintel e na eliminação da contribuição da laje. 

Outro fato interessante é que as fissuras ocorridas na laje tiveram espaçamento igual ao 

comprimento de um bloco. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.4-11 Fissuração ocorrida no lintel do modelo PPCG1: (a) Vista geral  e (b) Detalhe da 
fissuração na laje. 

Quanto às paredes P1 e P2, a FIGURA 4.4-12 ilustra a fissuração ocorrida nas 

mesmas. Observa-se que aos 25 kN a parede P2 apresentou uma única fissura horizontal na base 

que se prolongou até metade de sua seção transversal. Logo em seguida, aos 25,5 kN, surgiu 

fissura diagonal nesta mesma parede. É importante destacar o efeito do graute, em que se 

verificou o desvio dessa fissura diagonal pelo contorno da região reforçada. Após a ruptura da 

parede P2 houve decréscimo na força horizontal aplicada e, apesar do painel apresentar grande 

fissuração neste estágio de carregamento horizontal, o mesmo ainda foi capaz de absorver as 

solicitações impostas. Neste caso, o painel contava com a resistência da parede P1, na qual 

observou-se a ausência de fissuração no canto tracionado da base, sendo que aos 24 kN ocorreu 

a ruptura da mesma com o surgimento de fissuração diagonal, iniciada no canto comprimido da 
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abertura e dirigindo-se para o canto comprimido da base. Neste mesmo instante, formou-se na 

parede P2 uma segunda linha de fissuração diagonal, indicando que a mencionada reserva de 

resistência não se devia apenas à parede P1. Faz-se necessário comentar que, no caso da parede 

P2, essas fissuras diagonais atravessaram alguns blocos no início e no fim da extensão da 

fissura, e passaram preponderantemente pelas juntas verticais e horizontais na região 

intermediária. No caso da parede P1 não houve preponderância de nenhum tipo, isto é, houve 

fissuração de blocos e juntas ao longo de toda a sua extensão. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.4-12 Fissuração das paredes do modelo PPCG1: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

Com base nisso, pode-se estabelecer a seguinte seqüência para o processo de 

fissuração do modelo: 

 As primeiras fissuras visíveis do painel surgiram na seção composta do lintel, 

devido aos esforços de flexão e cisalhamento; 

 Em seguida houve intensificação dessa fissuração com separação entre a laje de 

topo e a alvenaria situada na região do lintel; 

 Na próxima etapa surgiu uma fissura horizontal no canto tracionado da base da 

parede P2; 

 Com pequeno acréscimo da força horizontal ocorreu a ruptura da parede P2 com 

formação de fissuração diagonal; 

 A seguinte e última etapa ficou marcada pela redução espontânea da força 

horizontal aplicada e, ainda que bastante fissurado, o painel apresentou capacidade de absorção 

dos esforços. No instante do colapso total do painel ocorreu fissuração diagonal na parede P1 e 

formação de nova fissura diagonal na parede P2. 
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FIGURA 4.4-13 Vista geral do modelo PPCG1 após a realização do ensaio. 

A seqüência da fissuração assim estabelecida caracterizou o comportamento misto do 

painel, pois ocorreu fissuração horizontal na base, porém só em uma das duas paredes, e, no 

instante do colapso total, ocorreu fissuração diagonal nas duas paredes. 

4.4.2. Modelo PPCG2 

Este foi o segundo modelo da configuração de ensaios com abertura de porta que 

utilizou graute e armadura vertical nas extremidades das paredes. Suas dimensões eram 

idênticas às do modelo PPCG1 e sua distinção se deu pela aplicação de pré-compressão com 

intensidade estimada em 0,98 MPa. 

4.4.2.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Inicialmente foram aplicados três ciclos da força vertical para acomodação do painel. 

Em seguida aplicou-se a pré-compressão propriamente dita com intensidade um pouco maior 

que a estipulada. A FIGURA 4.4-14 ilustra as deformações médias registradas pelos 

transdutores T8 a T11, relativos à parede P1, T12 a T15, relativos à parede P2, e a curva relativa 

à média geral. Observa-se pequena diferença entre os módulos das paredes, em torno de 9%, e 

proximidade da média geral em relação ao valor do modelo PICG1, igual a 7181 MPa, que 

também tomou partido de idêntico grauteamento vertical. Ao final da aplicação da força, a 

parede P1 ficou submetida a pré-compressão com intensidade igual a 1,14 MPa e a parede P2 

igual a 1,23 MPa, um pouco maiores que a intensidade estabelecida para o modelo. 
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FIGURA 4.4-14 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PPCG2. 

O controle alcançado durante a etapa de aplicação da pré-compressão pode ser 

avaliado mediante análise das excentricidades ocorridas. Neste caso, a FIGURA 4.4-15 ilustra 

os registros dos transdutores T24 e T25, associados às excentricidades das paredes P1 e P2 

respectivamente. Verifica-se que as paredes apresentaram crescimento do deslocamento fora do 

plano de modo semelhante, e que não houve excentricidade exagerada, chegando ao máximo 

valor de 0,34 mm na parede P2. 
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FIGURA 4.4-15 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PPCG2. 

4.4.2.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Inicia-se a análise da etapa referente à aplicação da força horizontal com a avaliação 

dos deslocamentos horizontais segundo a instrumentação adotada. Neste caso, a FIGURA 

4.4-16 ilustra os registros dos transdutores T1, T2, T4, T3, T5 e T28. A primeira análise consiste 

na verificação de pequeno escorregamento da laje de apoio, de modo que todos os 

deslocamentos do painel tiveram seus valores corrigidos conforme os correspondentes registros 
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de T28. Observando as curvas, verifica-se grande semelhança entre os registros dos transdutores 

T1, T2 e T3, e entre T4 e T5. Isto mostra a identidade entre os comportamentos das paredes e a 

eficiência na transferência da força horizontal entre a laje de topo e o painel. Devido a grande 

coincidência entre esses resultados, escolheu-se para avaliação da rigidez do painel os 

deslocamentos relativos a T2. Neste caso, identificou-se a etapa linear do comportamento entre 

os limites de 1 kN a 9 kN da força horizontal, sendo ilustrado pela linha de tendências traçada 

na correspondente curva. A perda de rigidez aos 9 kN pode ser associada à fissuração interna 

devido à percepção auditiva de vários estalos na região do lintel, onde as primeiras fissuras 

visíveis só ocorreram aos 11 kN na junta horizontal do mesmo e na laje de topo. É interessante 

observar que a perda de rigidez tornou-se mais acentuada a partir de 11 kN devido ao processo 

de fissuração do painel, tendo surgido fissuras na verga, na laje de topo, no canto tracionado da 

abertura e na direção diagonal da parede P2. Mesmo assim, o painel apresentou capacidade de 

absorção dos esforços sem perda exagerada de rigidez, até que aos 22,5 kN houve 

prolongamento da fissura diagonal até o canto comprimido na base da parede P2. Aos 23 kN 

ouviram-se vários estalos no lintel, e finalmente, aos 24 kN ocorreu a ruptura da parede P1 com 

fissuração diagonal de grande extensão. Após a ocorrência do colapso do painel (vide trecho 

descendente da curva) ainda houve formação de nova fissura diagonal na parede P1 aos 

22,5 kN. 
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FIGURA 4.4-16 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PPCG2. 

No que se refere à efetividade do acoplamento, a FIGURA 4.4-17 ilustra as 

deformações absolutas ocorridas em regiões do lintel próximas às suas extremidades, conforme 

descrito no item 3.5.4. Assim como nos modelos anteriores com abertura de porta, os 

transdutores T20-T21 apresentaram encurtamentos, enquanto que os T22-T23 apresentaram 

alongamentos. Observação interessante é a semelhança no aspecto das duas curvas, indicando 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 181

um estado de solicitação de flexão razoavelmente simétrico nas extremidades do lintel, mesmo 

após a sua fissuração. Na curva relativa a T22-T23 também se pode observar o trecho linear até, 

aproximadamente, 11 kN quando ocorreu a fissuração na laje de topo e na junta horizontal do 

lintel. A perturbação ocorrida aos 18 kN indica o surgimento da fissura relativa à flexão na 

extremidade do lintel e no canto da abertura junto à parede P2, enquanto que as demais referem-

se à fissuração de outras áreas do painel. 
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FIGURA 4.4-17 Deformações absolutas do lintel: modelo PPCG2. 

Outras regiões importantes que refletem o comportamento e a efetividade do 

acoplamento causada pelo lintel são os cantos da abertura. Neste caso, a FIGURA 4.4-18 ilustra 

os registros dos transdutores T26 e T27, relativos aos cantos comprimido e tracionado da 

abertura, respectivamente. A primeira e inevitável avaliação consiste na comparação da curva 

relativa à T27 com àquela do modelo PPSG2. Desta comparação verifica-se proximidade para 

as deformações no canto comprimido, enquanto que as deformações no canto tracionado foram 

praticamente reduzidas à metade no modelo atual. Isto comprova a efetividade da armadura 

vertical, que impediu o prolongamento da fissuração horizontal junto a esse canto da abertura. 

Ao contrário dos modelos sem graute vertical, as fissurações anteriores àquela do canto 

tracionado não foram percebidas na curva relativa a T27, em que a linearidade pode ser 

considerada até a força horizontal de 14 kN. A conseguinte alteração de inclinação da curva 

deve-se, possivelmente, a alguma microfissuração, e só aos 18 kN ocorreu a primeira fissura 

visível. Outra característica importante é a semelhança entre as duas curvas, sendo que os 

encurtamentos e alongamentos apresentaram proximidade dos máximos valores. Esta 

semelhança, juntamente com aquela da FIGURA 4.4-17, ilustra a eficiência do grauteamento 

vertical pois, tanto as extremidades do lintel quanto os cantos da abertura apresentaram 

proximidade entre os encurtamentos e os alongamentos. 
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FIGURA 4.4-18 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura: modelo PPCG2. 

Partindo agora para a análise individual das paredes P1 e P2, a FIGURA 4.4-19 ilustra 

os deslocamentos verticais no canto tracionado da base dessas paredes por meio dos 

transdutores T6 e T7, respectivamente. As forças capazes de imprimir alongamentos na base das 

paredes P1 e P2 foram iguais a 7,3 kN e 4,8 kN, respectivamente. Observa-se que após o 

surgimento das trações, a não-linearidade é mais intensa para o transdutor T7 até, 

aproximadamente, 15 kN. A partir daí, verifica-se que esse efeito tornou-se um pouco mais 

intenso para a parede P1. Pode-se verificar também, nos dois gráficos, as fissurações ocorridas 

aos 18 kN no lintel e canto tracionado da abertura, e aos 20 kN na base da parede P2, sendo esta 

a primeira fissura visível da mesma. Em contrapartida, a parede P1 não apresentou fissuração 

visível em sua base, de modo que a não-linearidade da curva relativa a T6 se deve às fissurações 

das outras regiões do painel e, possivelmente, às microfissuras internas no corresponde canto. 

Ao final do ensaio ocorreram máximos deslocamentos bem próximos, sendo iguais a 1,0 mm e 

1,2 mm para os transdutores T6 e T7, respectivamente. 
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FIGURA 4.4-19 Deslocamentos verticais na base das paredes para monitoramento da abertura de 

fissuras: modelo PPCG2. 

Dando prosseguimento à análise individual das paredes, as FIGURA 4.4-20 e 

FIGURA 4.4-21 ilustram as deformações globais das paredes P1 e P2, respectivamente. 

Inicialmente verifica-se razoável simetria entre as curvas relativas aos lados comprimido e 

tracionado da parede P1, com linearidade característica para as deformações relativas a T8-T9. 

Percebe-se também que os efeitos de não-linearidade foram manifestados aos 9 kN, situação na 

qual já ocorriam alongamentos na base de P1. Isto reforça que o efeito das tensões de tração se 

traduz na manifestação do comportamento não-linear, mesmo que essa tração seja localizada e 

que não tenha ocorrido fissuração visível na correspondente região. Aos 16,9 kN todo o lado 

relativo ao par T10-T11 apresentou alongamentos, até que aos 24 kN ocorreu a ruptura da 

parede P1 com formação de fissura diagonal. A pequena capacidade de absorção de esforços 

após a ocorrência da força máxima corresponde à formação de uma segunda linha de fissuração 

diagonal aos 22,5 kN. Outra observação interessante refere-se às deformações do par T16-T17, 

com valores menores e curva semelhante àquela do par T10-T11 até, praticamente, o início da 

tração. Em seguida verifica-se que tais deformações tornaram-se maiores, com permanência da 

semelhança de aspecto das curvas, ilustrando a preponderância das deformações nas diagonais. 
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FIGURA 4.4-20 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P1 do modelo PPCG2. 

Quanto à parede P2, verifica-se que também se caracterizou a semelhança entre as 

curvas relativas ao lado comprimido e tracionado, até a força de 9 kN, e que foi mantida a 

linearidade da curva associada ao par T12-T13. A força capaz de anular a compressão, oriunda 

da aplicação da força vertical, no par T14-T15 foi igual a 16 kN. Embora todo o lado 

correspondente a esse par de transdutores só apresente alongamentos com essa intensidade da 

força horizontal, a ocorrência de não-linearidade pode ser percebida bem antes, aos 9 kN. Esta é 

mais uma comprovação dos efeitos das trações localizadas na base da parede. Após 16 kN, a 

não-linearidade tornou-se mais intensa e aos 20 kN surgiu a primeira fissura visível na base da 

parede P2 para logo em seguida, aos 20,5 kN, ocorrer a ruptura da mesma com fissuração 

diagonal. Neste instante as deformações dos pares T14-T15 e T18-T19 cresceram rapidamente. 

Ainda assim, verificou-se capacidade de absorção de esforços, sendo que aos 22,5 kN ocorreu o 

prolongamento da fissura diagonal até o canto comprimido da base da parede P2, e aos 24 kN 

ocorreu a ruptura dessa parede com formação de nova fissura diagonal. Da mesma forma que a 

parede P1, houve semelhança entre as curvas relativas aos pares T14-T15 e T18-T19, sendo que 

as deformações na direção diagonal apresentaram maior crescimento após o início da tração. 
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FIGURA 4.4-21 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 

diagonal: parede P2 do modelo PPCG2. 

A variação na intensidade da pré-compressão das paredes durante a etapa de aplicação 

da força horizontal está ilustrada na FIGURA 4.4-22. A etapa 1 refere-se à aplicação da força 

vertical e a etapa 2 à aplicação da força horizontal. Observa-se que ao final da etapa 1 as 

paredes P1 e P2 ficaram submetidas às forças verticais de 21,1 kN e 22,8 kN, respectivamente. 

Ao se iniciar a etapa 2 ocorreu pequeno decréscimo dessas intensidades, sendo que suas 

correções só foram realizadas aos 2,2 kN da força horizontal, resultando em novas intensidades 

iguais a 20,1 kN e 21,3 kN. Outras correções foram feitas, obtendo-se durante todo o ensaio 

intensidades médias das forças verticais iguais a 19,7 kN e 21,8 kN, para as paredes P1 e P2 

respectivamente, equivalentes à pré-compressões de intensidades iguais a 1,06 MPa e 1,18 MPa. 
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FIGURA 4.4-22 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PPCG2. 
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Para finalizar a análise individual do modelo PPCG2, verificam-se as excentricidades 

ocorridas durante a aplicação da força horizontal ilustradas pela FIGURA 4.4-23. Os registros 

dos transdutores T24 e T25 referem-se às paredes P1 e P2, respectivamente. Observa-se que a 

correspondente etapa do ensaio foi iniciada com pequenas excentricidades, aproximadamente 

0,38 mm, oriundas da etapa de aplicação da pré-compressão. Verifica-se que não ocorreu 

crescimento desses valores até, aproximadamente, 15 kN. Em seguida houve crescimento das 

excentricidades, chegando a valores máximos iguais a 0,96 mm e 0,86 mm relativos a T24 e 

T25, respectivamente. Esses são valores bastante pequenos de excentricidade, correspondentes a 

aproximadamente 2% da espessura do painel. 
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FIGURA 4.4-23 Verificação da excentricidade durante todo o ensaio: modelo PPCG2. 

4.4.2.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

O modo de fissuração e o tipo de ruptura observado durante o ensaio são 

características com avaliações desejáveis após a análise dos resultados. Com este intuito, as 

figuras seguintes ilustram o modo de fissuração de cada elemento constituinte do painel. Para 

essas figuras considere-se o sentido da direita para a esquerda como referencial de aplicação da 

força horizontal. A FIGURA 4.4-24 ilustra a fissuração ocorrida no lintel. Observa-se que aos 

11 kN ocorreu fissuração na laje, relativa à flexão, e fissura na junta horizontal, relativa ao 

cisalhamento. Essas foram as primeiras fissuras visíveis no modelo. Aos 17 kN e 18 kN ocorreu 

nova fissuração da laje e surgiu fissura na verga, relativa à flexão do lintel, e no canto 

tracionado da abertura. Devido à atuação conjunta das armaduras vertical da parede P2 e 

horizontal da verga, a fissuração dessa região foi totalmente controlada principalmente no que 

se refere ao prolongamento da fissura horizontal no canto tracionado da abertura. É importante 

comentar que até esta intensidade da força horizontal, toda fissuração se concentrou no lintel, 

isto é, as duas paredes apresentavam-se íntegras. Como comentário final, destaca-se a percepção 
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auditiva de forte estalo no lintel aos 23,8 kN, próximo da ruptura do painel, sem ocorrência de 

fissuração visível. 

 
FIGURA 4.4-24 Fissuração do lintel: modelo PPCG2. 

Quanto às paredes P1 e P2, a FIGURA 4.4-25 ilustra a sua fissuração. Observa-se que 

a primeira fissura visível ocorreu na base da parede P2 aos 20 kN, relativa aos esforços de 

flexão, e apresentou prolongamento com comprimento um pouco menor que metade da largura 

da parede. É importante enfatizar que essa não foi a primeira fissura visível do modelo, a qual 

ocorreu no lintel aos 11 kN como comentado no parágrafo anterior. Logo em seguida, aos 

20,5 kN, caracterizou-se a ruptura parcial da parede P2 com formação de fissuração diagonal, e 

instantes depois, aos 22,5 kN, ocorreu prolongamento dessa fissura até o canto comprimido da 

base. Um ponto a se destacar foi o controle da fissuração relativa à flexão na base da parede P2, 

isto é, a armadura vertical impediu que houvesse excessivo prolongamento da correspondente 

fissura horizontal. No que se refere à parede P1, observou-se a total ausência de fissuração 

horizontal em sua base relativa aos esforços de flexão. A ruptura da parede, e também do painel, 

ficou caracterizada aos 24 kN com formação de fissuração diagonal, iniciada no canto 

comprimido da abertura e se prolongando até o canto comprimido da base. Também se verificou 

a ocorrência de um segundo linha média de fissuração diagonal aos 22,5 kN, semelhante ao da 

parede P2, após a força máxima de 24 kN. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.4-25 Fissuração das paredes do modelo PPCG2: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

A FIGURA 4.4-26 ilustra a distribuição final das fissuras após a realização do ensaio. 

Pode-se verificar o efeito benéfico da armadura vertical no controle da fissuração do canto 

tracionado da abertura onde ocorreu pequena fissura de flexão na verga e outra horizontal 

referente à tração no canto dessa abertura. Da mesma forma observa-se que a fissuração 

diagonal da parede P2 se limitou a regiões próximas à base e que, no caso da parede P1, tal 

fissuração ocorreu tanto junto ao topo quanto nas regiões próximas à base. 

 
FIGURA 4.4-26 Vista geral do modelo PPCG2 após realização do ensaio. 

Dessa forma, pode-se estabelecer a seguinte seqüência para o processo de fissuração 

do painel: 

 A fissuração foi iniciada no lintel aos 11 kN de intensidade da força horizontal com 

ocorrência de fissura na laje, relativa à flexão, e fissura horizontal na junta, relativa aos esforços 

cortantes; 
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 Em seguida, aos 17 kN e 18 kN, houve nova fissuração tanto na laje quanto na 

verga, relativa à flexão do lintel, e outra relacionada à tração no canto da abertura; 

 A próxima etapa ficou marcada pelo início da fissuração na base da parede P2, 

onde surgiu fissura horizontal aos 20 kN relativa à flexão. É importante ressaltar que essa 

fissura não se prolongou demasiadamente, limitando-se a menos da metade da largura da 

parede; 

 O processo de fissuração foi prosseguido com a formação de fissura diagonal na 

parede P2 aos 20,5 kN, e seu prolongamento até o canto comprimido da base aos 22,5 kN; 

 Finalmente, a ruptura do painel foi alcançada para a força horizontal máxima igual 

a 24 kN e com o surgimento de fissura diagonal na parede P1. Ainda assim, o modelo 

apresentou certa resistência residual e aos 22,5 kN ocorreu nova fissuração diagonal. 

Com base nisso, pode-se comentar que o referido modelo apresentou comportamento 

misto, haja vista que houve controle da fissuração relativa à flexão na base da parede P2 e a 

ruptura foi complementada pelo surgimento de fissuração diagonal tanto na parede P2 quanto na 

parede P1. 

4.4.3. Comparação entre os modelos 

Mais uma vez promoveu-se o confronto entre os resultados dos modelos de uma 

mesma configuração de ensaio. Assim como nas comparações anteriores, as conclusões obtidas 

acerca da diferença entre os comportamentos devem ser encaradas apenas como tendências, 

pelas mesmas razões já expostas anteriormente. Assim sendo, as comparações seguintes 

expressam a tendência de modificação no comportamento de painéis quando se utilizam 

distintas intensidades de pré-compressão. É bom lembrar que esses painéis corresponderam aos 

modelos que possuíam abertura típica de porta com emprego de armadura vertical construtiva e 

grauteamento. O modelo PPCG1 ficou submetido às pré-compressões médias99 de 1,64 MPa e 

1,82 MPa, correspondentes às paredes P1 e P2 respectivamente; enquanto que o modelo PPCG2 

ficou submetido às pré-compressões médias de 1,06 MPa e 1,18 MPa, também relativas às 

paredes P1 e P2. A diferença entre essas intensidades é bem razoável, onde tanto a parede P1 

quanto a P2 do modelo PPCG1 ficaram submetidas a pré-compressões 54% maiores que as do 

modelo PPCG2. 

A FIGURA 4.4-27 ilustra os deslocamentos na última fiada da parede P1 dos dois 

modelos, em que as etapas não-lineares do comportamento foram aproximadas por consecutivos 

trechos lineares. Observando-se os gráficos, verifica-se boa aproximação das retas, sendo que a 

menos representativa resultou num coeficiente de correlação igual a 0,92. Observa-se também 

rigidez inicial um pouco diferente para os dois modelos, igual a 16,26 kN/mm para o modelo 

                                                 
99 Essas médias correspondem a toda etapa de aplicação da força horizontal. 
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PPCG1 e 14,71 kN/mm para o modelo PPCG2. Esta tendência pode ser considera como o efeito 

da pré-compressão, em que o painel submetido a maior intensidade apresentou a maior rigidez 

inicial. Com o início da fissuração ficou definido o segundo trecho linear representando a queda 

de rigidez dos painéis. Como foi amplamente comentado no item 4.4.1.2, no modelo PPCG1 

houve desprendimento da laje de topo em relação à alvenaria na região do lintel com 

conseqüente redução de sua seção transversal. Possivelmente este problema resultou na redução 

da capacidade de absorção dos esforços e, por conseguinte, na diminuição da força de ruptura 

do respectivo modelo. Apesar disso, verifica-se que o modelo 1 apresentou força de ruptura um 

pouco maior que o modelo 2, onde seria esperada maior diferença caso não ocorresse a redução 

do lintel. Além disso, percebe-se, também, que a ruptura foi alcançada com valores bem 

próximos de deslocamentos horizontais, iguais a 5,25 mm para o modelo 1 e 5,64 mm para o 

modelo 2. 
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FIGURA 4.4-27 Curvas força horizontal x deslocamentos horizontais aproximadas por consecutivos 

trechos lineares: comparação entre os modelos PPCG1 e PPCG2. 

Outra comparação interessante refere-se às deformações nos lados comprimido e 

tracionado das paredes dos modelos. Neste caso, a FIGURA 4.4-28(a) ilustra tais deformações 

relativas à parede P1 de cada modelo, onde pode-se verificar certa semelhança entre as duas 

curvas relativas a T8-T9 e entre aquelas relativas a T10-T11. Essa semelhança só não é mais 

evidente porque o processo de grauteamento vertical é passível de falhas, de modo a afetar a 

rigidez individual de cada parede. No entanto a FIGURA 4.4-28(b), referente às deformações 

absolutas das paredes P2, apresenta esse comportamento de forma mais clara. Desconsiderando 

as diferenças entre os valores absolutos das deformações no lado tracionado, transdutores T14-

T15, pode-se observar a semelhança entre essas curvas até a força de 15 kN. No caso do lado 

comprimido, a semelhança se estendeu até aproximadamente 20 kN. Isto indica, assim como no 

caso dos modelos sem graute e armadura vertical, que, ao se tratar individualmente as paredes, 
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ocorreu comportamento parecido até o início da não-linearidade no modelo com menor pré-

compressão. Além disso, verifica-se que o efeito da pré-compressão pode ser traduzido no 

retardamento do início da fissuração na base da parede dos dois modelos; e no acréscimo da 

resistência do painel, haja vista que a ruptura foi complementada100 por fissuração diagonal das 

paredes e que a maior pré-compressão implica em maior resistência ao cisalhamento. 
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FIGURA 4.4-28 Deformações dos transdutores posicionados nos lados comprimido e tracionado – 
comparação entre os modelos PPCG1 e PPCG2: (a) Paredes P1 e (b) Paredes P2. 

A Tabela 4.4-1 contém alguns dados para se avaliarem outras diferenças entre os 

comportamentos dos modelos. Como foi comentado na análise do modelo PPCG1, o limite que 

define seu comportamento linear não ficou bem caracterizado de modo que o valor apresentado 

                                                 
100 Como comentado em itens anteriores, a ruptura é alcançada pelo desenvolvimento de todo um 

processo de fissuração, o qual se finaliza com ocorrência de fissuras diagonais nas paredes. 
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na tabela foi estimado a partir de resultados diferentes da curva força horizontal x 

deslocamento. No que se refere aos aspectos de fissuração, verifica-se que o modelo 1 

apresentou força correspondente ao surgimento da primeira fissura visível 73% maior, com 

deslocamento T2 2,2 vezes maior, que o modelo 2. Apesar de não ter sido avaliado, pode-se 

comentar que o trecho com comportamento linear do modelo PPCG1 deveria apresentar limite 

superior maior que 9,0 kN, correspondente ao modelo PPCG2. 

Tabela 4.4-1 Forças de fissuração e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PPCG1 e PPCG2. 

dlinear (mm) dfis. (mm) Modelo/Painel ∆Flinear 
(kN) T2 T4 

Ffis. 
(kN) T2 T4 

PPCG1 1,0 – 16,0(*) --- --- 19,0 2,32 1,17 
PPCG2 1,0 – 9,0 0,55 0,26 11,0 1,05 0,55 

Observações: 
- ∆Flinear representa o intervalo de forças para o qual ocorreu comportamento 

linear. No caso do painel PPCG1, diferentemente dos outros painéis, esse 
intervalo não foi estimado a partir da curva força horizontal x deslocamento; 

- dlinear representa os deslocamentos referentes à força de 9 kN para o modelo 
PPCG2; 

- Os transdutores T1 e T4 referem-se aos deslocamentos na última e na fiada 
intermediária da parede P1; 

- Ffis. representa a força corresponde ao surgimento da primeira fissura visível; 
- dfis. representa os deslocamentos correspondentes a primeira fissura visível. 

No que se refere aos instantes de ruptura dos modelos, a Tabela 4.4-2 contém as forças 

e os deslocamentos relativos à ruptura, e os deslocamentos máximos registrados no final do 

ensaio. As máximas forças horizontais atingidas em cada modelo referem-se à ruptura da parede 

P2, no caso do modelo 1, e à ruptura da parede P1, no caso do modelo 2. Verifica-se que o 

modelo 1 apresentou força horizontal de ruptura 7% maior com deslocamento T2 9% menor que 

o modelo 2. Tendo a ruptura dos dois modelos ocorrido com fissuração diagonal, a maior pré-

compressão teve como efeito o aumento na resistência ao cisalhamento das juntas de argamassa. 

Como amplamente comentado em parágrafos anteriores, essa força, provavelmente, seria maior 

ainda caso não tivesse ocorrido a redução na seção do lintel. Neste instante, é pertinente 

comentar que, em casos práticos de edifícios, a armadura vertical atravessa a laje, atenuando 

esse problema de separação entre laje e alvenaria. Além disso, também há a possibilidade de 

utilizar estribos no lintel, os quais também atravessariam a laje de topo. Um parâmetro que 

fornece indícios acerca da ductilidade do modelo é o máximo deslocamento registrado. Neste 

caso, verifica-se que o modelo 1 apresentou tal deslocamento 36% maior que o do modelo 2, 

isto é, apresentou maior ductilidade. 
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Tabela 4.4-2 Força de ruptura e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PPCG1 e PPCG2. 

Deslocamentos T2 (mm) Modelos Frup (kN) 
drup dmáx 

PPCG1 25,7 5,1 7,9 
PPCG2 24,1 5,6 5,8 

Observações: 
- Frup. representa a força de ruptura do painel, isto é, a máxima 

força registrada durante o ensaio; 
- drup representa o deslocamento registrado no instante da 

ruptura total; 
- dmáx. representa o deslocamento máximo medido no ensaio; 
- O transdutor T2 refere-se aos deslocamentos na última fiada 

da parede P1. 

A Tabela 4.4-3 contém os valores da inclinação das linhas de tendência de cada trecho 

linear bem como o percentual de redução da rigidez na transição entre os respectivos trechos. 

Observando os resultados verifica-se que ao modelo 1 é associada rigidez inicial 10% maior que 

a do modelo 2; e que após a ocorrência das primeiras fissuras essa diferença passou a ser 4% a 

menos para o modelo 1, ou seja, praticamente a mesma rigidez. Isto induz a acreditar que no 

caso de painéis grauteados a pré-compressão não altera significativamente a rigidez, tanto 

inicial quanto fissurada. Outro aspecto interessante refere-se às reduções percentuais, em que o 

modelo 1 reduziu sua rigidez em 84% na passagem do 1o para o 2o trecho linear; enquanto que o 

modelo 2 apresentou redução igual a 81%, indicando uma tendência para esse efeito. Apesar das 

primeiras fissuras visíveis ocorrerem no lintel, essas reduções apontam para a acentuada perda 

de rigidez nos dois modelos após o surgimento dessas fissuras. 

Tabela 4.4-3 Reduções de rigidez para modelagem simplificada: comparação entre modelos PPCG1 
e PPCG2. 

Inclinação dos trechos lineares (kN/mm) e diferenças 
percentuais Modelo 

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 ∆12 (%) ∆23 (%) 
PPCG1 16,26 2,64 0,0 83,8 100 
PPCG2 14,71 2,76 0,0 81,2 100 

Observações: 
- ∆ij representa a redução da inclinação na passagem do trecho linear i para o 

trecho j. 

4.4.4. Conclusões parciais 

A partir da análise dos resultados desses modelos é possível estabelecer algumas 

conclusões parciais acerca dos comportamentos observados. 

A partir da análise de resultados do painel PPCG1 pode-se afirmar que: 

 A etapa inicial com comportamento linear não pôde ser identificada com clareza no 

gráfico força horizontal x deslocamento. Apesar de toda a instrumentação utilizada não foi 
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possível identificar a causa desse problema. No entanto, da avaliação de outros resultados, a 

exemplo das deformações na base e ao longo da altura das paredes,101 pode-se considerar 

razoável que esta etapa do comportamento esteja compreendida entre 1 kN e 16 kN; 

 A primeira fissura visível ocorreu no lintel aos 19 kN de intensidade da força 

horizontal; 

 O lintel apresentou aspecto simétrico para as deformações relativas à flexão; 

 Da mesma forma, ficou estabelecida simetria para as deformações nos cantos 

tracionado e comprimido da abertura. Além disso, foi verificada pequena fissuração no canto 

tracionado; 

 Quanto ao canto tracionado na base das paredes destaca-se a enorme semelhança 

entre suas deformações, em que a base da parede P2 apresentou pequena fissuração horizontal, 

enquanto que não foi verificado qualquer tipo de fissuração na base de P1; 

 O efeito das tensões de tração no comportamento não-linear foi observado apenas 

nas deformações da base de P2; 

 Também ficou evidenciada menor discrepância entre as deformações dos lados 

comprimido e tracionado de cada parede, isto é, os encurtamentos e alongamentos das duas 

paredes apresentaram aspecto semelhante; 

 Momentos antes da ruptura, ocorreu separação entre a laje de topo e a última fiada 

da alvenaria na região do lintel. Embora isso tenha acontecido, os resultados desse ensaio são 

confiáveis e as conclusões acerca do comportamento do painel continuam válidas. A única 

ressalva refere-se à força de ruptura, em que a intensidade obtida poderia ser maior caso não 

tivesse ocorrido essa separação; 

 Pode-se dizer que, até a ruptura, a fissuração mais intensa ocorreu exclusivamente 

no lintel; 

 Por fim, atribui-se ao painel o típico comportamento misto, pois surgiu fissuração 

horizontal na base da parede P2, verificando-se total ausência no caso de P1, e o colapso se deu 

com intensa fissuração diagonal nas duas paredes. 

Com relação ao ensaio do painel PPCG2, comenta-se o seguinte: 

 A etapa inicial com comportamento linear ficou definida até a força de 9 kN, 

enquanto que a primeira fissura visível, a qual ocorreu no lintel, só surgiu aos 11 kN de 

intensidade da força horizontal; 

 Quanto às deformações observadas nas extremidades do lintel, percebeu-se 

razoável simetria das mesmas, indicado que esse elemento foi igualmente solicitado pelos 

esforços de flexão; 

                                                 
101 FIGURAS 4.4-6 e 4.4-7. 
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 Ocorreu pequena fissuração no canto tracionado da abertura, e sua curva 

apresentou grande semelhança com aquela do canto comprimido; 

 No que se refere ao canto tracionado na base das paredes, constatou-se semelhança 

no comportamento até o surgimento de tensões de tração na base de P2. A partir daí a não-

linearidade foi mais intensa na base de P2, mesmo sem ocorrência de fissuração visível, o que 

pode ser atribuído à micro-fissuração interna. Ao se iniciar a micro-fissuração na base de P1, 

seus efeitos foram mais intensos na resposta não-linear que os da parede P2. Além disso, é 

importante comentar que ocorreu pequena fissuração na base de P2, em estágio próximo da 

ruptura, e nenhuma na base de P1; 

 Percebeu-se o efeito das tensões de tração no comportamento não-linear, 

principalmente nos resultados do canto tracionado na base das paredes; 

 Os encurtamentos e alongamentos das duas paredes apresentaram aspecto bem 

distinto, em que a parede P1 só apresentou alongamentos em estágio próximo à ruptura; 

 A primeira fissura visível e grande parte da fissuração do painel ocorreram no 

lintel. A parede P2 só apresentou fissuração relativa à flexão em estágio próximo da ruptura; 

 Finalmente, pode-se definir o comportamento misto do painel, apesar de ter 

ocorrido pouca fissuração horizontal na base das paredes, verificando-se total ausência no caso 

de P1, sendo que o colapso se completou por fissuração diagonal nas duas paredes. É importante 

comentar que as fissuras diagonais ocorreram de modo gradativo, em que se formou mais de 

uma linha de fissuração em cada parede. 

4.5. MODELOS DA 4a CONFIGURAÇÃO DE ENSAIOS 

4.5.1. Modelo PJSG1 

Este modelo correspondeu ao painel com abertura de janela com pré-compressão 

estimada em 1,64 MPa e sem utilização de graute e armadura vertical, conforme comentado no 

item 4.1. É importante lembrar que, sendo a abertura do painel representativa de uma janela, 

ficaram definidos dois lintéis, um posicionado no topo e o outro na base das duas paredes. 

4.5.1.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

A FIGURA 4.5-1 ilustra as deformações médias associadas às paredes P1 e P2. 

Verifica-se diferença insignificante na rigidez das paredes tratadas isoladamente, onde aquela 

associada à parede P1 foi igual a 5632 MPa e à parede P2 igual a 5784 MPa. Tanto esses valores 

quanto o valor médio, igual a 5708 MPa, foram um pouco menores que o módulo de 

deformação obtido no ensaio das paredes (40 x 40) cm2, igual a 6165 MPa, resultando numa 

diferença de aproximadamente 7%. Entretanto, esse percentual pode ser considerado como 

irrisório no âmbito da variação admitida para ensaios com alvenaria estrutural. 
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Semelhantemente aos modelos anteriores houve deslocamento horizontal do painel, onde no 

caso em particular ocorreu no sentido de P1 para P2 com deslocamento na laje de topo um 

pouco menores, porém da mesma ordem de grandeza, que as deformações absolutas registradas 

pelos transdutores verticais. Ao final da etapa, a parede P1 ficou submetida à pré-compressão de 

1,72 MPa, enquanto que no caso da parede P2 esse valor foi igual a 1,81 MPa. Pelas mesmas 

razões já expostas nos modelos anteriormente analisados, aplicou-se pré-compressão com 

intensidade um pouco maior que a estipulada para o modelo. 
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FIGURA 4.5-1 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PJSG1. 

Quanto à excentricidade durante esta etapa do ensaio, a FIGURA 4.5-2 ilustra os 

deslocamentos relativos aos transdutores T30 e T31 associados às paredes P1 e P2, 

respectivamente. Observando os gráficos verifica-se que as excentricidades cresceram de modo 

idêntico, em que ao final da aplicação das forças verticais as duas paredes apresentaram 

excentricidades iguais a 3,45 mm, o que corresponde a 7% da espessura do painel. Apesar dessa 

excentricidade, pode-se considerar que a pré-compressão foi aplicada de modo adequado devido 

à proximidade entre os módulos de elasticidade ora obtidos com aquele das paredes 

(40 x 40) cm2. 
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FIGURA 4.5-2 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PJSG1. 

4.5.1.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Iniciando a análise dos resultados relativos à etapa de aplicação da força horizontal, a 

FIGURA 4.5-3 ilustra os deslocamentos horizontais segundo a instrumentação descrita no item 

3.5.4. Primeiramente, observa-se que não ocorreu escorregamento da laje de apoio devido à 

insignificância dos deslocamentos registrados pelo transdutor T32, de modo que não foi 

necessário promover qualquer correção nos deslocamentos registrados pelos demais 

transdutores. Verificou-se, também, a ocorrência de trecho preponderantemente linear no 

intervalo compreendido entre 1 kN e 13 kN, sendo ilustrado pela linha de tendência traçada para 

a curva relativa a T1. Daí em diante ocorreu comportamento não-linear com surgimento da 

primeira fissura visível do modelo aos 17 kN, numa junta horizontal do lintel superior. A não-

linearidade continuou a se manifestar de forma tímida e aos 19 kN surgiu nova fissura no 

modelo, ocorrendo na junta horizontal da contraverga do lintel inferior. Isto comprova que os 

dois lintéis foram solicitados e que o acoplamento se deveu também ao lintel inferior. Não foi 

observado nenhum outro tipo de fissura até a ruptura da parede P2, aos 21,7 kN, com 

surgimento de fissuração diagonal e correspondente deslocamento T2 igual a 1,32 mm. Com 

isso houve pequena queda na força horizontal aplicada e acréscimo brusco no deslocamento T2. 

Mesmo assim, o painel apresentou capacidade de absorção dos esforços e com intensidade da 

força horizontal igual a 22 kN ocorreu a ruptura da parede P1, também com formação de 

fissuração diagonal. É importante comentar que esse modelo ficou caracterizado pela ocorrência 

de pequena fissuração, limitada aos lintéis, em instantes que antecederam sua ruptura. Assim 

como nos modelos anteriormente analisados, vale destacar a eficiência na transmissão da força 

horizontal ao painel, onde se observou igualdade entre os deslocamentos relativos aos 

transdutores T2 e T3 e entre aqueles relativos aos T4 e T5. Além disso, essa igualdade nos 
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deslocamentos também pode ser atribuída à igualdade entre as rigidezes das paredes tratadas 

isoladamente. 
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FIGURA 4.5-3 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PJSG1. 

A FIGURA 4.5-4 ilustra as deformações específicas ocorridas nos dois lintéis do 

modelo, de modo a se avaliar o nível de solicitação dos mesmos. Como a base de medida para 

T24-T25 apresentava comprimento muito diferente daquele relativo aos demais transdutores, 

optou-se por apresentar as deformações específicas ao invés das absolutas. Neste caso verifica-

se que o lintel da base foi o primeiro a ser solicitado, pois ocorreu alongamento da diagonal para 

intensidades da força horizontal menores que 3 kN, situação em que os demais transdutores 

começaram a apresentar leituras significativas. Outro ponto importante refere-se aos pares T22-

T23 e T28-T29, onde se observa que os alongamentos relativos ao último foram sempre 

maiores. Este é mais um indicativo de que o lintel inferior foi tão solicitado quanto o superior. 

Como comentado no parágrafo anterior, a primeira fissura visível do modelo ocorreu no lintel 

superior aos 17 kN. Quanto ao lintel inferior, a fissura horizontal proveniente do cisalhamento 

surgiu aos 19 kN com prolongamento da mesma aos 22 kN, apesar de não serem percebidas no 

correspondente gráfico. Assim como no caso dos modelos com abertura de porta, o par T20-T21 

apresentou encurtamentos, podendo-se afirmar, neste caso, que não houve separação prematura 

entre a laje de topo e a última fiada do painel na região do lintel. 
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FIGURA 4.5-4 Deformações específicas dos lintéis: modelo PJSG1. 

Avaliando, agora, os cantos da abertura e a base da parede P2, a FIGURA 4.5-5 ilustra 

os registros dos transdutores T6, T7, T26 e T27. Também por razões de grande diferença entre 

as bases de medida da instrumentação, optou-se por apresentar as deformações especificas para 

assegurar a coerência da análise. Neste caso, desconsiderando-se a diferença entre as 

compressões oriundas da aplicação da força vertical, verifica-se enorme semelhança entre as 

deformações relativas aos cantos tracionados da abertura, T27 e T6, destacando a simetria no 

comportamento destas regiões. Da mesma forma, observa-se semelhança com a curva relativa 

ao canto comprimido da abertura, T26. Além disso, só ocorreram deformações relativas à tração 

para intensidades elevadas da força horizontal, igual a 17 kN e 21 kN relativas a T7 e T27, 

respectivamente. Fato interessante foi que não ocorreram trações no canto da abertura 

monitorado por T6, correspondendo a situação de ensaio em que não se observou fissuração 

nesta região. A primeira fissura visível na base de P2 ocorreu aos 19 kN, com prolongamento da 

mesma no instante da ruptura aos 22 kN, comportamento este ilustrado pelo acréscimo 

excessivo nas deformações relativas a T7. Um outro ponto a destacar é a semelhança entre as 

curvas relativas às três regiões tracionadas, indicando identidade de comportamento tanto em 

regiões internas quanto junto a faces externas. Possivelmente esse é um comportamento inerente 

ao painel com essas dimensões em particular escolhidas para a porção contínua e para a abertura 

centralizada. É importante destacar a simetria entre as deformações relativas a T26 e T27, 

indicando que esses cantos foram solicitados de forma semelhante. Caso houvesse 

instrumentação no outro canto comprimido da abertura, provavelmente a correspondente curva 

seria muito semelhante àquela relativa a T26.  
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FIGURA 4.5-5 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura e do canto 

tracionado na base da parede P2: modelo PJSG1. 

Analisando-se agora os resultados relativos às duas paredes do painel, a FIGURA 

4.5-6 ilustra as deformações médias associadas às paredes P1 e P2. Observando os resultados 

referentes a P1, verifica-se linearidade em toda a extensão da curva associada a T8-T9. Ao 

contrário, as curvas relativas a T10-T11 não apresentaram linearidade perceptível. Neste caso, 

foi considerada a força de 13 kN, conforme identificado na FIGURA 4.5-3, como sendo o limite 

para o comportamento linear, situação em que o lado associado a T10-T11 ainda estava 

comprimido. A força igual a 16 kN correspondeu ao limite de transição de compressão para 

tração neste lado, e aos 20 kN surgiu fissura horizontal na base dessa parede ou porção contínua. 

É interessante destacar que as deformações relativas a T10-T11 sempre foram maiores que as do 

par T16-T17. No entanto, os alongamentos diagonais apresentaram, no instante da ruptura, 

crescimento suficiente para se igualarem aos alongamentos verticais. Quanto à parede P2, 

verificam-se as mesmas tendências: linearidade em toda extensão da compressão, linearidade 

das trações até a força de 13 kN, e maiores deformações relativas aos transdutores T14-T15; 

bem como crescimento nas deformações relativas a T18-T19, igualando-se com aquelas do par 

T14-T15 logo após a ruptura. Verifica-se, também, que a força capaz de anular as compressões 

foi igual a 18 kN, e que aos 20 kN surgiu a primeira fissura visível na base dessa parede. Vale 

destacar que os efeitos de não-linearidade foram percebidos antes mesmo do surgimento de 

trações nas duas paredes. 
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FIGURA 4.5-6 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 
diagonal do modelo PJSG1: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

As variações ocorridas na intensidade da força vertical durante a etapa de aplicação da 

força horizontal estão ilustradas na FIGURA 4.5-7. A etapa 1 refere-se à aplicação da pré-

compressão, na qual as forças verticais apresentaram, ao final da etapa, intensidades iguais a 

32 kN e 33,5 kN relativas às paredes P1 e P2 respectivamente e correspondentes a pré-

compressões de 1,72 MPa e 1,80 MPa. No caso deste ensaio, não se perceberam os instantes de 

correção da força vertical porque tal tarefa foi realizada simultaneamente à aplicação da força 

horizontal, isto é, para qualquer percepção de alívio na intensidade dessas forças promovia-se 

sua correção sem pausa momentânea do ensaio. Com isso, obtiveram-se intensidades médias da 

força vertical iguais a 32 kN para as duas paredes, correspondendo a pré-compressão de 

1,72 MPa. 
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FIGURA 4.5-7 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PJSG1. 

Para finalizar a análise dos resultados da etapa de aplicação da força horizontal, 

avaliam-se as excentricidades ocorridas durante o ensaio. Para tanto, a FIGURA 4.5-8 ilustra os 

registros dos transdutores T30 e T31 relativos às excentricidades das paredes P1 e P2, 

respectivamente. Os registros iguais a 3,5 mm inicialmente observados são remanescentes da 

aplicação da força vertical, e correspondem à cerca de 7% da espessura do painel. Ao se iniciar 

a etapa de carregamento horizontal verifica-se que até a força de 6 kN não houve crescimento 

nesses valores iniciais, e que a partir de 9 kN as excentricidades aumentaram de forma tênue 

chegando a máximos valores de 5,3 mm e 4,5 mm no instante da ruptura do painel. 
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FIGURA 4.5-8 Verificação da excentricidade durante o ensaio: modelo PJSG1. 
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4.5.1.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

Após a análise dos resultados do ensaio aborda-se o processo de fissuração para se 

estabelecer sua seqüência de surgimento e propagação. Para todas as figuras, deve-se considerar 

que a força horizontal foi aplicada no sentido da direita para a esquerda. Avaliando-se 

inicialmente os lintéis, FIGURA 4.5-9, constata-se que a primeira fissura visível do modelo 

surgiu no lintel superior aos 17 kN, proveniente da solicitação de cisalhamento do mesmo. Em 

seguida, aos 19 kN, surgiu uma fissura no canto tracionado superior e a primeira no lintel 

inferior, também proveniente da solicitação de cisalhamento, com propagação da mesma aos 

22 kN. Vale salientar que tal propagação ocorreu no instante da ruptura da parede P2. Também 

foram observadas fissuras na laje de topo, provenientes da ação conjunta alvenaria/concreto, e 

uma fissura na contraverga. Infelizmente tais fissuras só foram percebidas quando suas 

aberturas já apresentavam valores grandes, de modo que não se pode precisar as forças 

correspondentes a seus surgimentos. A partir dessas observações, pode-se comentar que o lintel 

inferior foi tão solicitado quanto o superior, e que essa solicitação não ficou limitada a estágios 

próximos à ruptura, evidenciada pela fissuração horizontal aos 19 kN e pela fissura na 

contraverga. 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.5-9 Fissuração dos lintéis do modelo PJSG1: (a) Lintel superior; (b) Lintel inferior e 
(c) Detalhe da fissura na contraverga. 

Avaliando-se agora, individualmente, o modo de fissuração das duas paredes, 

ilustrado pela FIGURA 4.5-10, verifica-se que a parede P1 apresentou a primeira fissuração aos 

20 kN da força horizontal, a qual ocorreu em sua base. É importante comentar que essa fissura 

também passou pela região do lintel inferior e se estendeu até o bloco posicionado no canto 

comprimido da parede, de modo que também pode apresentar alguma influência oriunda do 

cisalhamento desse lintel. O processo de fissuração dessa parede prosseguiu com sua ruptura aos 
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22 kN pela formação de fissura diagonal. É importante destacar o efeito da pré-compressão nas 

juntas de argamassa, onde se observou que as fissuras diagonais não se limitaram a ocorrer nas 

juntas, isto é, também atravessaram alguns blocos. Quanto à parede P2, verifica-se que sua 

primeira fissura visível ocorreu na base com força horizontal igual a 19 kN, sendo atribuída aos 

esforços de flexão. Assim como no caso de P1, não houve fissuração intensa dessa parede, e aos 

22 kN ocorreu propagação dessa fissura horizontal e ruptura da parede com formação de 

fissuração diagonal. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.5-10 Fissuração das paredes do modelo PJSG1: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

A partir desses comentários e observando a FIGURA 4.5-11, pode-se estabelecer o 

processo de fissuração do seguinte modo: 

 A primeira fissura visível do modelo ocorreu no lintel superior com intensidade da 

força horizontal igual a 17 kN, sendo atribuída ao cisalhamento; 

 Logo em seguida, aos 19 kN, surgiu a primeira fissura na base da parede P2 e uma 

fissura horizontal no lintel inferior, sendo atribuídas a esforços de flexão e ao cisalhamento 

respectivamente. Apesar de não terem sido identificadas as forças correspondentes, também 

surgiram fissuras na laje de topo e na contraverga do painel; 

 A ruptura parcial do modelo ocorreu com intensidade da força horizontal igual a 

22 kN e com formação de fissuração diagonal na parede P2. Contudo, o painel ainda apresentou 

capacidade de absorção dos esforços, de modo que houve pequena queda na intensidade dessa 

força para em seguida ocorrer seu acréscimo até outros 22 kN, situação em que se atingiu a 

ruptura total do painel com formação de fissuração diagonal na parede P1. 

Neste instante é importante destacar que a fissuração do painel iniciou-se com 

intensidades elevadas da força horizontal, e sua propagação ocorreu num pequeno intervalo 

dessa força antes do seu colapso total, isto é, toda a fissuração visível ocorreu em estágios 
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próximos à ruptura. Outro ponto a ser enfatizado refere-se ao efeito global da abertura. No caso 

do painel não conter essa abertura, sua ruptura poderia ocorrer com formação de fissuração 

segundo a direção de uma das diagonais. Ao introduzir a abertura, promoveu-se o desvio do 

fluxo das tensões de cisalhamento, de modo que aquela única diagonal de fissuração foi divida 

em outras duas, as quais ocorreram separadamente em cada parede do painel. Esse desvio de 

fluxo pode ser observado na FIGURA 4.5-11 pela ocorrência da fissura diagonal na parede P2 e 

sua continuidade com a fissuração horizontal no lintel inferior; e pela ocorrência de nova 

fissuração diagonal na parede P1. De certa forma, pode-se induzir que também houve 

continuidade entre a fissuração do lintel superior com a fissura diagonal da parede P1. 

Para finalizar a análise desse modelo, comenta-se que o comportamento do painel 

pode ser classificado como misto, devido ao surgimento de fissuras provenientes da flexão na 

base das paredes, e pela ocorrência de fissuração diagonal no instante da ruptura. 

 
FIGURA 4.5-11 Vista geral do modelo PJSG1 após realização do ensaio. 

4.5.2. Modelo PJSG2 

Este modelo correspondeu ao painel com abertura de janela sem utilização de graute e 

armadura vertical e com estimativa da pré-compressão igual a 0.98 MPa, conforme comentado 

no item 4.1. É importante lembrar mais uma vez que, sendo a abertura do painel representativa 

de uma janela, ficaram definidos dois lintéis, um posicionado no topo e o outro na base de cada 

parede. 

4.5.2.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Esta etapa consistiu na aplicação da força vertical necessária para submeter o painel à 

pré-compressão estimada. A FIGURA 4.5-12 ilustra as deformações médias associadas às 

paredes P1 e P2. Verifica-se, assim como em outros modelos, pequena diferença na rigidez das 
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paredes tratadas isoladamente, onde aquela associada à parede P1 foi igual a 6321 MPa e à 

parede P2 igual a 5089 MPa. Tanto esses valores quanto o valor médio, igual a 5660 MPa, 

foram um pouco menores que o módulo de deformação obtido no ensaio das paredes 

(40 x 40) cm2, igual a 6165 MPa, resultando numa diferença de aproximadamente 8%. 

Semelhantemente aos modelos anteriores houve deslocamento horizontal do painel, onde no 

caso em particular ocorreu no sentido de P2 para P1, com deslocamento na laje de topo da 

mesma ordem de grandeza que as deformações registradas pelos transdutores verticais. Ao final 

da etapa, a parede P1 ficou submetida à pré-compressão igual a 1,08 MPa, enquanto que para a 

parede P2 esse valor foi igual a 1,14 MPa, correspondentes a uma intensidade média de 

1,11 MPa. Pelas mesmas razões já expostas nos modelos anteriormente analisados, aplicou-se 

pré-compressão final de intensidade um pouco maior que a estipulada. 
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FIGURA 4.5-12 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PJSG2. 

Durante esta etapa realizou-se o monitoramento da excentricidade do painel, onde a 

FIGURA 4.5-13 ilustra os registros dos transdutores T30 e T31, associados às excentricidades 

das paredes P1 e P2 respectivamente. Observando os gráficos, verifica-se que essas 

excentricidades apresentaram valores pequenos, com máximo valor igual a 2,5 mm, 

correspondente a 5% da espessura do painel. Além disso, percebeu-se com inspeção visual que 

não ocorreu danificação do modelo ao final da etapa. Com isso, pode-se comentar que a pré-

compressão foi aplicada de forma consistente e adequada, de modo que o modelo apresentava as 

condições necessárias para dar prosseguimento ao ensaio. 
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FIGURA 4.5-13 Variação da excentricidade durante etapa da pré-compressão: modelo PJSG2. 

4.5.2.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Com o modelo submetido aos esforços axiais previstos, iniciou-se a etapa de aplicação 

da força horizontal. A FIGURA 4.5-14 ilustra os deslocamentos horizontais registrados pelos 

transdutores T1, T2, T3, T4 e T5, referentes à laje de topo, última fiada das paredes P1 e P2, e 

fiada intermediária das mesmas paredes, respectivamente; e os registros do transdutor T32, 

referente ao escorregamento da laje de apoio do painel. Inicialmente observa-se que a partir de 

8 kN, aproximadamente, foram registrados pequenos valores desse deslocamento. Dessa forma, 

as curvas relativas aos deslocamentos do painel tiveram seus valores corrigidos com base no 

correspondente escorregamento registrado. Observando-se, agora, a curva referente ao 

transdutor T2 verifica-se que o comportamento linear do modelo ficou definido no intervalo 

entre 1 kN e 8 kN, o qual está ilustrado pela linha de tendência traçada a partir dessa curva. Da 

mesma forma, verifica-se que após essa força, e até 15 kN, ficou caracterizado o efeito de não-

linearidade, porém sem ocorrência de fissuração visível. Aos 15 kN surgiu a primeira fissura 

visível do modelo, ocorrendo no lintel superior, com conseqüente intensificação dos efeitos de 

não-linearidade. Daí em diante ocorreu intensa perda de rigidez do painel, com surgimento de 

várias outras fissuras na base da parede P2 e no lintel inferior, até que ocorreu o colapso total do 

painel aos 21 kN com formação de fissura diagonal na parede P1. É interessante destacar o 

comportamento dúctil do painel após a força de 21 kN, em que se verifica a tendência de 

acréscimo nos deslocamentos sob constante intensidade da força horizontal. Além disso, faz-se 

menção da igualdade entre os deslocamentos relativos a T2 e T3, e entre aqueles relativos a T4 e 

T5, indicando que as paredes foram igualmente solicitadas e ilustrando a eficiência na 

transmissão da força horizontal da laje de topo para o painel, assim como a semelhança de 

rigidez entre P1 e P2. 
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FIGURA 4.5-14 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PJSG2. 

Analisando-se os resultados relativos aos dois lintéis do modelo, a FIGURA 4.5-15 

ilustra as deformações registradas pela correspondente instrumentação. Por razões de diferenças 

entre as bases de medida dos transdutores, optou-se por apresentar as deformações específicas 

ao invés das absolutas. Observando-se o gráfico relativo a T20-T21 verifica-se que não houve 

separação entre a laje de topo e a última fiada do painel na região do lintel, pois não ocorreu 

mudança brusca no estado de compressão da região monitorada pelos transdutores. Outro fato 

importante é que o registro de pequenas deformações pelo par T22-T23 indica que a referida 

região foi pouco solicitada. Isto explica a ausência de fissuração nesta região do lintel. Ao 

contrário, verifica-se que o lintel inferior foi bastante solicitado, justificando a ocorrência de 

fissuração mais intensa. Tanto na curva relativa a T24-T25, que corresponde a uma região 

submetida a tensões de tração, quanto naquela relativa a T28-T29, que representa os 

alongamentos na direção diagonal, ficam claros os valores da força horizontal para os quais 

ocorreram essas fissuras. Aos 16,5 kN surgiu a fissura horizontal abaixo da contraverga e aos 

20 kN uma fissura na direção diagonal, iniciada na região intermediária do correspondente 

lintel. Além disso, é importante comentar que apesar de não ser percebida na curva relativa à 

T28-T29, ocorreu fissuração vertical nesta região proveniente da flexão na contraverga. 
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FIGURA 4.5-15 Deformações específicas dos lintéis: modelo PJSG2. 

Quanto aos cantos da abertura, a FIGURA 4.5-16 ilustra as deformações registradas 

pelos transdutores T6, T26 e T27, correspondentes aos cantos inferior tracionado e superiores 

comprimido e tracionado, respectivamente, e pelo transdutor T7, relativo à base da parede P2. 

Pode-se verificar pelos registros de T26 e T27 que os cantos superiores foram simetricamente 

solicitados até a força de, aproximadamente, 12 kN, a partir da qual os efeitos de não-

linearidade começaram a se manifestar no canto a ser tracionado. Apesar de não ter ocorrido 

fissuração visível, essa não-linearidade tornou-se mais intensa após o início da tração neste 

canto, provavelmente pela micro-fissuração do próprio local e pelo efeito da fissuração em outra 

região do painel. A força horizontal capaz de aplicar tensões de tração no canto referente a T27 

foi igual a 16,7 kN e a primeira fissura visível nesta região só surgiu aos 20 kN. Quanto à região 

monitorada pelo transdutor T6, verifica-se clara semelhança entre a corresponde curva e aquela 

referente a T27, até estágios iniciais do comportamento não-linear. A força de 13,4 kN definiu o 

limite de transição de compressão para tração no canto relativo a T6. É importante comentar que 

não surgiu, neste canto, fissuração correspondente às solicitações atuantes na direção 

monitorada. Quanto às deformações relativas a T7, verifica-se aspecto semelhante àquelas 

referentes a T6 e T27 em estágios com resposta linear. Ao se iniciarem os efeitos de não-

linearidade, os mesmos foram mais intensos na base de P2, onde surgiu a primeira fissura 

visível aos 16,5 kN com prolongamentos aos 19 kN e 20 kN. 
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FIGURA 4.5-16 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura e do canto 

tracionado na base da parede P2: modelo PJSG2. 

Analisando agora os resultados relativos às duas paredes do painel, a FIGURA 4.5-17 

ilustra as deformações associadas às paredes P1 e P2. Não foi apresentada a média relativa aos 

pares T10-T11 e T16-T17 porque os valores referentes a T11 e T17 apresentaram-se de forma 

inconsistente. Observando os resultados referentes a P1, verifica-se linearidade em toda a 

extensão da curva associada a T8-T9. Ao contrário, a curva relativa a T10 só apresentou 

linearidade até, aproximadamente, a força de 11 kN, situação em que este lado ainda estava 

comprimido. A força igual a 14 kN correspondeu ao limite de transição de compressão para 

tração neste transdutor, e aos 20 kN surgiu fissura horizontal na base dessa parede ou porção 

contínua. É interessante destacar a semelhança entre as curvas relativas a T10 e T16, a qual só 

foi quebrada no instante da ruptura da parede P1, aos 21 kN, pela formação de fissuração 

diagonal com conseqüente acréscimo das deformações na direção de T6. Quanto à parede P2, 

verifica-se a mesma tendência de linearidade na compressão e linearidade das trações até a força 

de 12 kN. Verifica-se, também, que a força capaz de anular as deformações de compressão foi 

igual a 13 kN, e que aos 16,5 kN surgiu a primeira fissura visível em sua base. É importante 

comentar que ocorreu fissuração diagonal nessa parede aos 18,5 kN, mas ainda se observou 

capacidade de absorção dos esforços, de modo que ocorreu o prolongamento da fissura 

horizontal na base aos 19 kN e 20 kN. Dessa forma, o aspecto das curvas relativas a T14-T15 e 

T18-T19 distingue-se daquele relativo a T10 e T16 pela não preponderância das deformações 

diagonais no instante da fissuração nessa direção. Além disso, verifica-se não-linearidade mais 

intensa no caso da parede P1. 
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(b) 

FIGURA 4.5-17 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 
diagonal do modelo PJSG2: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

A FIGURA 4.5-18 ilustra a variação na intensidade das forças verticais aplicadas 

durante todo o ensaio. A etapa 1 refere-se à aplicação da pré-compressão e a etapa 2 a da força 

horizontal. Ao final da etapa 1 as forças verticais apresentaram intensidades iguais a 20 kN e 

21 kN, relativas às paredes P1 e P2 respectivamente. Durante a aplicação da força horizontal 

ocorreu alívio nessas intensidades, sendo necessário promover paradas momentâneas para 

efetuar as correções cabíveis. Neste caso, ficaram mais evidentes as correções realizadas logo 

no início e aos 10 kN e 14 kN de intensidade da força horizontal. Dessa forma, a etapa 2 foi 

iniciada com forças verticais iguais a 20 kN e 21 kN, relativas a P1 e P2, com respectivos 

decréscimos para 19 kN e 19,6 kN quando a força horizontal igualou-se a 10 kN. Neste caso, foi 

realizada a oportuna correção nas intensidades das forças verticais, resultando em valores finais 

iguais a 20 kN e 20,8 kN, relativas a P1 e P2 respectivamente. A partir disso tentou-se manter, 

tanto quanto possível, a constância das forças verticais aplicadas, o que resultou em intensidades 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 212

médias ao longo de toda a etapa 2 iguais a 20 kN e 20,6 kN, relativas a P1 e P2 e 

correspondentes a pré-compressões de 1,07 MPa e 1,11 MPa, respectivamente. 
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FIGURA 4.5-18 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PJSG2. 

A variação das excentricidades ocorridas no ensaio são ilustradas pela FIGURA 

4.5-19. Os registros dos transdutores T30 e T31 correspondem às excentricidades das paredes 

P1 e P2, respectivamente. Verifica-se que até, aproximadamente, a força de 12 kN não houve 

alteração nas excentricidades inicialmente observadas, provenientes da aplicação da pré-

compressão no modelo e iguais a 2,5 mm e 2,1 mm. A partir dessa força e com o 

desenvolvimento da fissuração do modelo ocorreram acréscimos nessas excentricidades, sendo 

que ao final do ensaio registraram-se os máximos valores de 4,7 mm e 3,4 mm, relativos aos 

transdutores T30 e T31, respectivamente. 
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FIGURA 4.5-19 Verificação da excentricidade durante o ensaio: modelo PJSG2. 
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4.5.2.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

A partir da análise dos resultados do modelo, pode-se estabelecer o processo e o modo 

de fissuração, assim como o tipo de ruptura ocorrida. As figuras seguintes ilustram tal processo, 

onde se deve considerar o sentido da direita para a esquerda como referencial para atuação da 

força horizontal. A FIGURA 4.5-20 ilustra a fissuração ocorrida nos dois lintéis do modelo. 

Pode-se observar que a primeira fissura do lintel superior ocorreu na junta horizontal 

intermediária e aos 15 kN. Verifica-se também que aos 16,5 kN surgiu no lintel inferior fissura 

semelhante na junta horizontal abaixo da contraverga. Esse tipo de fissuração pode ser atribuído 

às solicitações de cisalhamento atuantes no lintel e proveniente do efeito de acoplamento. Em 

seguida, com força horizontal igual 20 kN, surgiu fissuração no canto tracionado superior da 

abertura, prolongando-se pelo contorno da verga, e fissuração diagonal no lintel inferior. É 

importante comentar que essa diagonal partiu de uma região intermediária do lintel, e ao atingir 

a primeira fiada do painel prolongou-se até a canto comprimido na base da parede P1. Com 

intensidade um pouco maior, igual a 21 kN, surgiram várias fissuras no topo da parede P2, tanto 

em juntas horizontais quanto verticais. Provavelmente, este efeito consistiu na redistribuição 

simultânea da tração no canto da abertura e do cisalhamento no lintel. Apesar de não ter sido 

anotada a intensidade da força correspondente, surgiu uma fissura vertical no topo da 

contraverga, proveniente de sua flexão. 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

FIGURA 4.5-20 Fissuração dos lintéis do modelo PJSG2: (a) Lintel superior; (b) Lintel inferior e 
(c) Detalhe da fissura na contraverga. 

Analisando-se as duas paredes do modelo, a FIGURA 4.5-21 ilustra a fissuração 

ocorrida. Observando-se a parede P2 verifica-se que sua primeira fissura visível surgiu na base 

aos 16,5 kN da força horizontal. Logo em seguida, aos 18,5 kN, ocorreu fissuração diagonal da 

mesma. No entanto não ficou definida a ruptura dessa parede, pois aos 19 kN e 20 kN houve o 
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prolongamento da fissuração na base. É interessante observar que assim como no modelo 

PPSG2 também ocorreu fissuração no topo. Vale lembrar que esse modelo de painel porta tinha 

a mesma estimativa de pré-compressão do modelo atual. Quanto à parede P1 verificou-se o 

surgimento de fissura horizontal em sua base aos 20 kN, a qual pode ser atribuída não só ao 

prolongamento da fissura diagonal do lintel, mas também à atuação de tensões de tração ao 

longo da altura dessa parede, conforme discutido anteriormente e ilustrado pela FIGURA 

4.5-17(a). Instantes depois, aos 21 kN, a ruptura total do painel foi alcançada com o surgimento 

de fissuração diagonal nessa parede. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.5-21 Fissuração das paredes do modelo PJSG2: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

Com base nessa descrição, e observando a FIGURA 4.5-22, pode-se estabelecer o 

processo de fissuração da seguinte forma: 

 A primeira fissura visível do modelo surgiu aos 15 kN no lintel superior, sendo 

atribuída à solicitação de cisalhamento oriunda do efeito de acoplamento; 

 Logo em seguida, aos 16,5 kN, iniciou-se a fissuração na base da parede P2, 

proveniente de solicitações de flexão, e surgiu fissura horizontal no lintel inferior relativa a 

esforços cortantes; 

 A etapa seguinte, correspondente à intensidade de 18,5 kN, ficou marcada pela 

ocorrência de fissuração diagonal na parede P1, embora sua ruptura não fosse ainda alcançada; 

 Aos 19 kN e 20 kN ocorreu o prolongamento da fissura na base de P2, surgiu 

fissuração diagonal na porção intermediária do lintel inferior com prolongamento até o canto 

comprimido da base de P1, e surgiu fissura horizontal no canto tracionado superior da abertura; 

 Finalmente, aos 21 kN, ocorreu intensificação da fissuração na região do topo de 

P2 próxima ao mencionado canto tracionado, e a ruptura do modelo foi alcançada pela formação 

de fissuração diagonal na parede P2. 
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Embora não sendo percebido o instante da ocorrência, é importante destacar que 

surgiram fissuras na laje de topo, indicando a atuação de seção composta concreto/alvenaria, e 

acima da contraverga, provavelmente por esforços relativos à flexão. 

Dessa forma, pode-se classificar o comportamento do painel como misto, devido a 

ocorrência de fissuras relativas à flexão na base das duas paredes e pela ruptura com surgimento 

de fissuração diagonal. Além disso, o efeito da abertura traduziu-se, assim como no modelo 

PJSG1, no surgimento de dois planos médios diagonais de ruptura, como resultado do desvio do 

fluxo de tensões de cisalhamento. Os dois planos médios podem ser observados na FIGURA 

4.5-22 pela fissuração diagonal da parede P2 e seu prolongamento no lintel inferior, e pela 

fissuração diagonal da parede P1. 

 
FIGURA 4.5-22 Vista geral do modelo PJSG2 após realização do ensaio. 

4.5.3. Comparação entre os modelos 

A seguir compararam-se os resultados dos modelos da 4a configuração de ensaios. 

Assim como nos modelos anteriormente analisados, as comparações seguintes refletem a 

tendência de modificação no comportamento dos painéis quando se utilizam distintas 

intensidades de pré-compressão. O modelo PJSG1 ficou submetido às pré-compressões 

médias102 de 1,72 MPa e 1,81 MPa, correspondentes às paredes P1 e P2, respectivamente; 

enquanto que o modelo PJSG2 ficou submetido às pré-compressões médias de 1,08 MPa e 

1,14 MPa, também relativas às paredes P1 e P2. A diferença entre essas intensidades é 

significativa, sendo que tanto a parede P1 quanto a P2 do modelo PJSG1 ficaram submetidas a 

pré-compressões 59% maiores que as do modelo PJSG2. A FIGURA 4.5-23 ilustra os 

deslocamentos na última fiada da parede P1 dos dois modelos, em que o comportamento não-

                                                 
102 Essas médias correspondem à etapa de aplicação da força horizontal. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 216

linear foi aproximado por consecutivos trechos lineares. Observa-se, inicialmente, a diferença 

entre a rigidez dos dois modelos, expressando o efeito da maior intensidade de pré-compressão 

do modelo 1. Ao se iniciar o processo de fissuração, que ocorreu primeiro para o modelo 2, 

verifica-se a repetição dessa tendência. Além disso, percebe-se que a ruptura do modelo 2 foi 

alcançada com deslocamento horizontal, igual a 4,3 mm, 2,9 vezes maior que o do modelo 1, 

igual a 1,5 mm. Outro ponto a se destacar é a boa representação da não-linearidade pelos trechos 

lineares, em que a pior aproximação apresentou coeficiente de correlação igual a 0,92. 
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FIGURA 4.5-23 Curvas força horizontal x deslocamentos horizontais aproximadas por consecutivos 

trechos lineares: comparação entre os modelos PJSG1 ePJSG2. 

A Tabela 4.5-1 contém alguns dados para se avaliarem outras diferenças de 

comportamento dos modelos. Como foi comentado na análise do modelo PJSG1, a força igual a 

13 kN definiu o limite para seu comportamento linear, enquanto que no caso do modelo PJSG2 

essa força foi igual a 8 kN, correspondendo a uma diferença de 38% em favor do modelo 1. Para 

essas forças o deslocamento no topo da parede P1 foi praticamente o mesmo em ambos os 

modelos. Estes valores de força e de deslocamento podem ser utilizados para se obter, de forma 

aproximada, a rigidez não fissurada de cada modelo, comprovando a maior rigidez inicial do 

modelo 1. No que se refere aos aspectos de fissuração, verifica-se que o modelo 1 apresentou 

força correspondente ao surgimento da primeira fissura visível 12% maior, com deslocamento 

T2 38% menor, que o modelo 2. 

 

 

Tabela 4.5-1 Forças de fissuração e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PJSG1 e PJSG2. 
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dlinear (mm) dfis. (mm) Modelo ∆Flinear 
(kN) T2 T4 

Ffis. 
(kN) T2 T4 

PJSG1 1,0 – 13,0 0,52 0,23 17 1,0 0,35 
PJSG2 1,0 – 8,0 0,51 0,24 15 1,6 0,8 

Observações: 
- ∆Flinear representa o intervalo de forças para o qual ocorreu comportamento 

linear; 
- dlinear representa os deslocamentos referentes à força de 13 kN para o modelo 

PJSG1 e de 8 kN para o modelo PJSG2; 
- Os transdutores T1 e T4 referem-se aos deslocamentos da última e da fiada 

intermediária da parede P1; 
- Ffis. representa a força corresponde ao surgimento da primeira fissura visível; 
- dfis. representa os deslocamentos relacionados a primeira fissura visível. 

No que se refere ao instante da ruptura dos modelos, a Tabela 4.5-2 contém as 

correspondentes forças e deslocamentos, bem como os máximos deslocamentos registrados no 

final do ensaio. As máximas forças horizontais atingidas em cada modelo referem-se à ruptura 

da parede P1. Verifica-se que o modelo 1 apresentou força horizontal de ruptura 7% maior com 

deslocamento T2 63% menor que o modelo 2, ilustrando a diferença de rigidez secante entre os 

mesmos. Pode-se destacar, também, a diferença entre os deslocamentos finais registrados, onde 

o modelo 2, com menor pré-compressão, apresentou deslocamento 3 vezes maior. 

Tabela 4.5-2 Força de ruptura e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PJSG1 e PJSG2. 

Deslocamentos T2 (mm) Modelos Frup (kN) 
drup dmáx 

PJSG1 22,0 1,6 1,7 
PJSG2 20,6 4,3 5,1 

Observações: 
- Frup. representa a força de ruptura do painel, isto é, a máxima 

força registrada durante o ensaio; 
- drup representa o deslocamento registrado no instante da 

ruptura total; 
- dmáx. representa o deslocamento máximo medido no ensaio; 
- O transdutor T2 refere-se aos deslocamentos na última fiada 

da parede P1. 

A Tabela 4.5-3 contém os valores da inclinação das linhas de tendência de cada trecho 

linear, bem como o percentual de redução da rigidez na transição entre os respectivos trechos. 

Observando os resultados verifica-se que ao modelo 1 é associada rigidez inicial 1,3 vezes 

maior que a do modelo 2; e após a ocorrência das primeiras fissuras não houve modificação 

considerável nessa diferença, a qual passou a ser 1,5 vezes a mais para o modelo 1. Como a 

ruptura dos dois modelos ocorreu com fissuração diagonal em uma das duas paredes, a maior 

pré-compressão teve como efeito mais significativo o acréscimo na rigidez do painel sem 

alteração substancial na resistência. Outro aspecto interessante refere-se às reduções 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 218

percentuais, onde o modelo 1 reduziu sua rigidez em 46% na passagem do 1o para o 2o trecho 

linear; enquanto que o modelo 2 apresentou redução igual a 51%, indicando que ocorreu 

tendência similar para esse efeito devido à proximidade entre esses valores. Como as primeiras 

fissuras visíveis ocorreram no lintel, essas reduções indicam que o efeito de acoplamento é 

bastante significativo e que a fissuração do lintel resulta em acentuada perda de rigidez do 

painel. 

Tabela 4.5-3 Reduções de rigidez para modelagem simplificada: comparação entre modelos PJSG1 
e PJSG2. 

Rigidez (inclinações das retas) e diferenças percentuais Modelo Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 ∆12 (%) ∆23 (%) 
PJSG1 18,8 10,1 --- 46 --- 
PSJG2 14,2 6,9 2,1 51 7 

Observações: 
- ∆ij representa a redução da rigidez na passagem do trecho linear i para o 

trecho j. 

4.5.4. Conclusões parciais 

A partir da análise dos resultados desses modelos é possível estabelecer algumas 

conclusões parciais sobre os comportamentos observados. 

A partir da análise de resultados do painel PJSG1 afirma-se o seguinte: 

 O comportamento linear ficou definido até a força de 13 kN, ao passo que a 

primeira fissura visível ocorreu no lintel superior aos 17 kN de intensidade da força horizontal; 

 O lintel inferior foi tão, ou mais, solicitado quanto o superior; 

 A fissuração mais intensa do painel, anterior à ruptura, se restringiu aos lintéis. O 

lintel superior exibiu fissuração na laje de topo, relativa à flexão, e fissuração horizontal na 

junta intermediária, relativa ao cisalhamento. No caso do lintel inferior, foi observada fissuração 

na contraverga, atribuída a eventual flexão, e fissura horizontal abaixo dessa mesma 

contraverga, que pode ser atribuída ao cisalhamento. É importante destacar que as maiores 

deformações ocorreram na direção diagonal do lintel inferior; 

 Quanto aos cantos da abertura verificou-se razoável simetria entre as deformações 

dos cantos superiores tracionado e comprimido, em que a não-linearidade se manifestou de 

forma tênue. Da mesma forma, as deformações nos cantos superior e inferior a serem 

tracionados ocorreram de modo semelhante, destacando-se a ausência de tração no canto 

inferior. Ao contrário, o canto tracionado superior apresentou tensões de tração, de modo que 

ocorreu pequena fissuração nesta região; 

 Quanto à base da parede P2, ocorreu fissuração horizontal associada aos esforços 

de flexão, e não se percebeu influência das tensões de tração no comportamento não-linear. É 

interessante destacar a semelhança entre essas deformações e aquelas dos cantos tracionados da 
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abertura, indicando que ocorreu comportamento parecido em regiões com concentração de 

tensões no interior e junto a faces externas do painel; 

 No caso das deformações relativas aos lados tracionado e comprimido das paredes 

P1 e P2, destaca-se a percepção do comportamento não-linear antes do surgimento de tensões de 

tração. Além disso, verificou-se que a fissura na base de P2 só surgiu quando todo seu lado 

apresentou alongamentos. Da mesma forma, surgiu fissura horizontal na base de P1 quando 

todo seu correspondente lado apresentou tensões de tração. É importante comentar que essa 

fissura se estendeu ao lintel inferior, de modo que também houve influência das tensões de 

cisalhamento desse lintel no surgimento da mesma; 

 Outro ponto importante a destacar é que, ao contrário do painel com abertura de 

porta, ficou evidente a semelhança entre o comportamento das duas paredes, isto é, os 

encurtamentos e alongamentos de cada parede apresentaram aspecto semelhante; 

 As deformações na direção diagonal das paredes mostraram-se sempre inferiores, a 

exceção do instante da ruptura em que ocorreu fissuração na direção da outra diagonal; 

 Finalmente, pode-se definir o comportamento misto do painel, pois ocorreu 

fissuração horizontal na base das duas paredes, e o colapso se deu por fissuração diagonal, 

também nas duas paredes. É importante comentar que as fissuras diagonais ocorreram de modo 

brusco e em instantes distintos, nos quais se formou apenas uma linha média de fissuração em 

cada parede. 

A partir da análise do painel com abertura de janela PJSG2 pode-se comentar o 

seguinte: 

 O comportamento linear ficou definido até a força de 8 kN, enquanto que a 

primeira fissura visível, que ocorreu no lintel superior, só surgiu aos 15 kN de intensidade da 

força horizontal; 

 O lintel inferior foi tão, ou mais, solicitado quanto o superior, no qual as 

deformações segundo sua diagonal foram as mais significativas. A fissuração do lintel superior 

ocorreu na laje de topo, proveniente da solicitação de flexão, e na junta horizontal intermediária, 

proveniente do cisalhamento. No caso do lintel inferior, surgiu fissura vertical na contraverga, 

proveniente de sua flexão, e horizontal logo abaixo dessa mesma contraverga e diagonal na 

porção inferior, provenientes das tensões de cisalhamento; 

 Quanto aos cantos da abertura verificou-se razoável simetria entre as deformações 

dos cantos superiores tracionado e comprimido, em que a não-linearidade se manifestou de 

forma tênue e se tornou mais intensa no canto tracionado após o surgimento de tensões de 

tração. Da mesma forma, as deformações nos cantos tracionados superior e inferior ocorreram 

de modo semelhante, em que se destaca a ausência de fissura horizontal no canto inferior. Ao 

contrário, ocorreu intensa fissuração horizontal no canto tracionado superior. 
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 Quanto à base da parede P2 verificou-se, para o estágio com resposta linear, 

semelhança no aspecto de suas deformações e aquelas dos cantos tracionados da abertura. Isto 

indica que ocorreu comportamento semelhante nas regiões propensas a concentração de tensões, 

independentemente de serem no interior ou junto a faces externas do painel. Ao se iniciarem os 

efeitos não-lineares, os mesmos foram mais intensos na base de P2, ocorrendo intensa 

fissuração horizontal; 

 No caso das deformações relativas aos lados tracionado e comprimido das paredes 

P1 e P2, destaca-se a percepção dos efeitos não-lineares antes do surgimento de tensões de 

tração. Além disso, surgiu fissuração horizontal na base das duas paredes, e isso só ocorreu 

quando todo o correspondente lado estava tracionado. É importante comentar que a fissura na 

base de P1 se estendeu ao lintel inferior, de modo que também houve influência dos esforços 

desse lintel no surgimento da mesma; 

 Outro ponto importante a destacar é que, ao contrário do painel com abertura de 

porta, ficou evidente a semelhança entre o comportamento das duas paredes, isto é, os 

encurtamentos e alongamentos de cada parede apresentaram aspecto semelhante; 

 Finalmente, pode-se definir o comportamento misto do painel, pois ocorreu 

fissuração horizontal na base das duas paredes, e o colapso se completou por fissuração 

diagonal, também nas duas paredes. É importante comentar que as fissuras diagonais ocorreram 

de modo brusco e em instantes distintos, nos quais se formou apenas uma linha média de 

fissuração em cada parede. 

4.6. MODELOS DA 5a CONFIGURAÇÃO DE ENSAIOS 

4.6.1. Modelo PJCG1 

Este modelo foi representado pelo painel com abertura de janela e utilização de 

grauteamento, e armadura vertical, nos vazados extremos e naqueles ao lado da abertura. Suas 

dimensões eram idênticas às dos modelos não grauteados, e a pré-compressão a ser aplicada foi 

estimada em 1,64 MPa. O item 4.1 contém descrições mais detalhadas desse e dos outros 

modelos de ensaio. 

4.6.1.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Assim como em todos os modelos anteriores, esta etapa consistiu na aplicação de 

força vertical nas duas paredes de modo a submete-las a um estado inicial de compressão com 

intensidade próxima daquela estipulada para o modelo. Para avaliação dos resultados, a 

FIGURA 4.6-1 ilustra as deformações axiais médias relativas às paredes P1 e P2, representadas 

pela média dos transdutores T8 a T11 e T12 a T15, respectivamente. Observa-se que os 

módulos relativos às duas paredes do modelo apresentaram valores próximos, igual a 
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10722 MPa para P1 e 9645 MPa para P2 correspondendo a média de 10143 MPa. Verifica-se 

também que, ao final da etapa, a parede P1 ficou submetida à pré-compressão de 1,69 MPa e a 

parede P2 de 1,79 MPa, um pouco maiores que o valor teoricamente estipulado de 1,64 MPa 

para o modelo. Apesar de não ser ilustrado por uma figura, também se pode comentar que essa 

etapa ficou marcada pela ocorrência de pequena excentricidade, em que o máximo valor 

registrado foi igual a 0,2 mm. 
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FIGURA 4.6-1 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PJCG1. 

4.6.1.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Após submeter o modelo à intensidade de pré-compressão próxima do valor 

estipulado iniciou-se a etapa de carregamento horizontal. Para se manter o padrão dos ensaios, 

não foi aplicado carregamento horizontal prévio. A resposta do modelo foi inicialmente avaliada 

pelos deslocamentos horizontais. A FIGURA 4.6-2 ilustra os registros dos transdutores T1, T2, 

T3, T4 e T5. Verifica-se primeiramente que houve certo escorregamento, de modo que todos os 

deslocamentos do painel tiveram seus valores corrigidos com base nos registros de T32. Quanto 

à resposta do modelo, verificou-se que até a força de 2 kN não houve deformação considerável e 

que o trecho com comportamento preponderantemente linear ficou compreendido entre 2 kN e 

15 kN. A rigidez relativa ao trecho linear foi ilustrada pela linha de tendência correspondente à 

curva de T2, a qual apresentou boa correlação com coeficiente igual a 0,98. A primeira fissura 

visível do modelo ocorreu no lintel superior, sendo associada a esforços cortantes, aos 19 kN da 

força horizontal. No entanto, essa fissuração não se mostrou capaz de alterar significativamente 

a rigidez do painel. Fato interessante, e também comum aos modelos anteriores, é que os efeitos 

de não-linearidade se manifestaram antes do surgimento dessa fissura, entre 15 kN e 19 kN. A 

intensificação na perda de rigidez só foi iniciada aos 23 kN, força com a qual surgiram fissuras 

no lintel inferior, também associadas ao cisalhamento. Aos 24 kN surgiu fissura diagonal nas 

duas paredes, definindo apenas um estado de deformação excessiva e não a ruptura do painel. 
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Aos 25 kN ocorreu prolongamento dessas fissuras, aos 26 kN surgiram novas fissuras diagonais 

e aos 26,5 kN a ruptura total do painel foi alcançada. Neste instante o deslocamento relativo a 

T2 era igual a 3,3 mm. É oportuno comentar que esse processo de fissuração implicou, como 

não poderia ser diferente, em acentuada perda de rigidez do modelo. Fato interessante foi que 

após a ruptura, o painel ainda apresentou pequena capacidade de deformação antes do 

decréscimo acentuado da força horizontal, ilustrado pelo patamar aos 24 kN. Outro ponto a se 

destacar é a semelhança entre os deslocamentos dos transdutores T1, T2 e T3, ressaltando a 

eficiência na transmissão da força horizontal entre a laje de topo e a última fiada do painel. Da 

mesma forma ressalta-se a diferença entre os deslocamentos T4 e T5, depois de iniciada a 

fissuração, indicando a ocorrência de comportamentos um pouco diferentes nas paredes, apesar 

de serem igualmente solicitados. 
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FIGURA 4.6-2 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PJCG1. 

Iniciando, agora, as análises individuais dos elementos do painel, a FIGURA 4.6-3 

ilustra as deformações específicas médias dos lintéis superior e inferior, de acordo com a 

instrumentação descrita no item 3.5.4. Observa-se que não houve tração considerável na região 

relativa a T22-T23, o que explica a ausência de fissuração na mesma. A não alteração no estado 

de compressão da região correspondente a T20-T21 comprova que não houve separação entre 

laje de topo e última fiada do painel. Avaliando-se os resultados do lintel inferior, verifica-se 

linearidade até a força de 15 kN. Isto reforça o resultado ilustrado pela FIGURA 4.6-2, onde se 

definiu o limite de 15 kN para o comportamento linear do modelo. Como as primeiras fissuras 

visíveis do modelo surgiram nos lintéis, seria esperado que a não-linearidade se manifestasse de 

forma mais intensa nesses elementos após o final da resposta linear. Essa não-linearidade ficou 

mais bem ilustrada pelas deformações relativas a T28-T29 e T24-T25. Nessas curvas ficaram 
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claros os instantes de fissuração aos 19 kN, apesar de ter ocorrido no lintel superior, e aos 

23 kN. Em resumo, pode-se dizer que o lintel inferior foi solicitado tanto quanto o superior. 
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FIGURA 4.6-3 Deformações específicas dos lintéis: modelo PJCG1. 

Outras regiões importantes para se avaliar o grau de solicitação a que foram 

submetidas são os cantos da abertura. Neste caso, a FIGURA 4.6-4 ilustra as deformações 

específicas correspondentes aos deslocamentos registrados pelos transdutores T6, T26, T7 e 

T27. A compressão residual observada refere-se à etapa de aplicação da pré-compressão ao 

modelo. O primeiro ponto a se observar é a linearidade da curva relativa a T26 até 15 kN, 

comprovando mais uma vez a definição do trecho com resposta linear do modelo. Além disso, 

verifica-se semelhança entre essa curva com aquelas relativas a T27 e T6, indicando que os 

cantos foram igualmente solicitados durante esta etapa do comportamento. Vale salientar que 

até a força de 15 kN apenas o transdutor T27 apresentou alongamentos, os quais surgiram com 

14,3 kN. Dessa forma, pode-se comentar que essa semelhança de comportamento restringiu-se à 

situação na qual os cantos estavam comprimidos. Em contrapartida, os cantos relativos a T27 e 

T6 apresentaram semelhança no comportamento, mesmo ao surgirem tensões de tração, até a 

força de aproximadamente 23 kN. Isto ilustra o efeito da armadura vertical na absorção das 

trações e no controle da fissuração. É importante destacar que não surgiram fissuras nos cantos 

da abertura. Quanto à base da parede P2, verifica-se que a força horizontal capaz de anular a 

pré-compressão previamente aplicada teve intensidade igual a 9,8 kN, isto é, bem antes do 

limite para o comportamento linear do modelo. Neste instante cabe o comentário que não surgiu 

qualquer tipo de fissuração nesta região. Também é importante destacar a linearidade da 

correspondente curva até a força de 15 kN, destacando mais uma vez o benéfico efeito da 

armadura vertical. 
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FIGURA 4.6-4 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura e do canto 

tracionado na base da parede P2: modelo PJCG1. 

Continuando com a análise individual dos elementos, a FIGURA 4.6-5 ilustra as 

deformações globais da parede P1, associadas aos pares de transdutores T8-T9, T10-T11 e T16-

T17, e da parede P2, associadas aos pares de transdutores T12-T13, T14-T15 e T18-T19. 

Constata-se inicialmente, em ambas as figuras, a definição da linearidade do comportamento até 

a força de 15 kN, e a manifestação de não-linearidade mesmo sem o surgimento de trações nos 

correspondentes lados das paredes. A força horizontal limite para transição do estado de 

compressão, oriundo da aplicação da pré-compressão, para um de tração foi igual a 17,7 kN no 

caso de P2 e 22,7 kN no caso de P1. Apesar de surgirem trações nos correspondentes lados das 

paredes não ocorreu fissuração visível em suas bases, comportamento este atribuído à presença 

do grauteamento e da armadura vertical. Os alongamentos diagonais sempre apresentaram 

valores menores que os do lado tracionado. No entanto, em instantes próximos à ruptura, esses 

valores se tornaram bem maiores, indicando o surgimento das fissuras diagonais das paredes. É 

oportuno destacar a maior fissuração da parede P2, resultando em maiores deformações que as 

da parede P1. Outro item a ressaltar é a semelhança entre as curvas dos lados comprimido e 

tracionado das duas paredes até o limite do comportamento linear, igual a 15 kN, e a 

proximidade dos encurtamentos no instante da ruptura, igual a 0,24 mm no caso de P1 (par T8-

T9) e 0,29 mm no caso de P2 (par T12-T13). 
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(b) 

FIGURA 4.6-5 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 
diagonal do modelo PJCG1: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

A variação na intensidade da força vertical durante todo ensaio pode ser observada na 

FIGURA 4.6-6. Ao final da etapa 1, relativa a aplicação da pré-compressão, a parede P1 ficou 

solicitada por força vertical de intensidade igual a 31,3 kN, correspondente à pré-compressão de 

1,69 MPa, e a parede P2 por força de intensidade igual a 33,1 kN, correspondente à pré-

compressão de 1,78 MPa. Assim como nos modelos anteriores, houve pequeno alívio nessas 

intensidades ao se iniciar a etapa 2, relativa a aplicação da força horizontal. No entanto, os 

ajustes só foram realizados com forças horizontais maiores que 12 kN, sendo mais perceptíveis 

aos 13 kN e 19 kN. Dessa forma tentou-se manter tanto quanto possível a constância das forças 

verticais, e por conseguinte da pré-compressão, onde obteve-se um valor médio igual a 30 kN, 

relativo à parede P1 e correspondente a pré-compressão de 1,61 MPa, e igual a 32 kN, relativo à 

parede P2 e correspondente a pré-compressão de 1,72 MPa. 
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FIGURA 4.6-6 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PJCG1. 

Por fim, avaliam-se as excentricidades ocorridas durante a etapa da força horizontal. 

Para tanto, a FIGURA 4.6-7 ilustra os registros dos transdutores T30 e T31 relativos às 

excentricidades das paredes P1 e P2, respectivamente. Observa-se que a etapa foi iniciada com 

excentricidades iguais a 0,5 mm para P2 e 0,8 mm para P1. Até a força de 12 kN não houve 

crescimento considerável desses valores, sendo que a partir de 15 kN, quando se inicia a etapa 

não-linear do comportamento, as excentricidades cresceram, porém de forma tímida. Após o 

início da fissuração do painel, aos 19 kN, houve o crescimento acentuado na excentricidade da 

parede P1, chegando ao máximo valor de 2,5 mm no instante da ruptura. 
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FIGURA 4.6-7 Verificação da excentricidade durante o ensaio: modelo PJCG1. 
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4.6.1.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

Após a análise dos resultados pode-se estabelecer uma seqüência para o processo de 

fissuração do modelo, bem como caracterizar seu tipo de ruptura. Para todas as figuras seguintes 

deve-se considerar o sentido da direita para a esquerda como aquele de aplicação da força 

horizontal. 

A FIGURA 4.6-8 ilustra a fissuração ocorrida nos lintéis superior e inferior, na qual 

observa-se a fissura horizontal relativa à força de 19 kN que correspondeu à primeira fissura 

visível do modelo. Verifica-se, também, que houve prolongamento dessa fissura e surgimento 

de outras fissuras horizontais no lintel inferior aos 23 kN. É importante comentar que tais 

fissuras podem ser atribuídas à solicitação de cisalhamento dos lintéis, e que até essas 

intensidades da força horizontal, as paredes do painel apresentavam-se íntegras sem ocorrência 

de fissuras visíveis. Apesar de não ter sido correlacionada com a correspondente força 

horizontal, destaca-se o surgimento da fissura horizontal na contraverga, a qual pode ser 

atribuída a esforços de flexão. Da mesma forma, ocorreram fissuras na laje de topo pela ação da 

seção composta do lintel concreto/alvenaria. Além disso, vale destacar a ausência de fissuração 

horizontal no canto tracionado superior, o que se deveu à presença da armadura vertical na 

parede P2. 
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(c) 

 

 
(d) 

 
FIGURA 4.6-8 Fissuração dos lintéis do modelo PJCG1: (a) Lintel superior, (c) Detalhe da fissura 

na laje de topo, (c) Lintel inferior e (d) Detalhe da fissura na contraverga. 

Quanto às paredes P1 e P2 do modelo, a FIGURA 4.6-9 ilustra a fissuração ocorrida 

nas mesmas. Inicialmente destaca-se a ausência de fissuras associadas à flexão na base da 

parede P2. A primeira fissuração visível ocorreu simultaneamente nas duas paredes e na direção 

diagonal, aos 24 kN. Mesmo assim, a ruptura do modelo não ficou caracterizada, de modo que 
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aos 25 kN ocorreu prolongamento dessas fissuras diagonais. Com intensidade da força 

horizontal igual a 26 kN surgiram novas fissuras diagonais e, finalmente, aos 26,5 kN a ruptura 

do modelo foi alcançada. É importante destacar que, ao contrário do modelo PJSG1, ficou 

definido mais de uma linha média de fissuração diagonal. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.6-9 Fissuração das paredes do modelo PJCG1: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

A partir desses comentários e observando a FIGURA 4.6-10 pode-se estabelecer a 

seguinte seqüência de fissuração para o modelo: 

 As primeiras fissuras visíveis ocorreram nos dois lintéis, inicialmente no lintel 

superior e em seguida no inferior, as quais podem ser atribuídas a tensões de cisalhamento; 

 Em seguida surgiram fissuras diagonais nas duas paredes; 

 A etapa seguinte ficou marcada pelo surgimento de nova fissuração diagonal nas 

paredes para, finalmente, ser alcançada a ruptura do modelo. 

Com base nessa seqüência, pode-se dizer que ficou definida uma etapa inicial de 

fissuração, relativa exclusivamente aos lintéis, e uma segunda etapa atribuída às paredes. Além 

disso, pode-se classificar o comportamento e a ruptura do painel como por cisalhamento, isto é, 

não surgiram fissuras na base oriundas da flexão do painel e a ruptura ocorreu por fissuração 

diagonal. Também é importante comentar que as fissuras diagonais das paredes ocorreram 

apenas nas juntas de argamassa, em regiões internas às paredes, e atravessaram alguns blocos 

nas regiões com graute. 
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FIGURA 4.6-10 Vista geral do modelo PJCG1 após realização do ensaio. 

4.6.2. Modelo PJCG2 

Este foi o último modelo do programa experimental, sendo representado pelo painel 

com abertura de janela utilizando grauteamento e armadura vertical. Suas dimensões eram 

idênticas às do modelo não-grauteado e a pré-compressão aplicada foi estimada em 0,98 MPa. 

4.6.2.1. Etapa de aplicação da pré-compressão 

Assim como em todos os modelos anteriores, esta etapa foi iniciada com aplicação de 

carregamento vertical prévio para induzir a acomodação da estrutura. Em seguida foi aplicado o 

carregamento vertical propriamente dito, onde a FIGURA 4.6-11 ilustra as deformações axiais 

médias segundo os registros dos transdutores T8 a T11 e T12 a T15, relativos às paredes P1 e 

P2 respectivamente. Observa-se total coincidência entre esses valores, onde se adotou para valor 

do módulo de deformação aquele correspondente à média geral e igual a 8774 MPa. O 

carregamento foi aplicado lentamente com macaco hidráulico, obtendo-se intensidades finais da 

força vertical iguais a 21,2 kN e 22,3 kN, relativas às paredes P1 e P2, respectivamente. Esses 

valores correspondem a pré-compressões de 1,14 MPa e 1,20 MPa, um pouco maiores que o 

estipulado inicialmente para o modelo. Apesar de não serem ilustradas, as excentricidades ao 

final dessa etapa foram iguais a 0,8 mm, no caso de P1, e 0,9 mm, no caso de P2. 
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FIGURA 4.6-11 Gráfico σ x ε para a etapa de pré-compressão: modelo PJCG2. 

4.6.2.2. Etapa de aplicação da força horizontal 

Com o modelo submetido à pré-compressão, iniciou-se a etapa de aplicação da força 

horizontal. A FIGURA 4.6-12 ilustra os deslocamentos horizontais registrados pelos 

transdutores T1, T2, T4, T5 e T32. Verifica-se que a partir da força igual 13 kN ocorreu 

escorregamento, de modo que se procederam as devidas correções dos deslocamentos 

horizontais do painel. O trecho com comportamento linear ficou definido entre 1 kN e 13 kN, 

sendo representado pela linha de tendência traçada no respectivo trecho da curva relativa a T2, e 

correspondeu à declividade igual a 15 kN/mm. A primeira fissura visível do modelo surgiu no 

lintel superior com intensidade da força horizontal igual a 15 kN, a partir da qual percebe-se 

acentuada redução da rigidez do painel. Até a ocorrência da ruptura do painel não houve perda 

acentuada dessa rigidez, embora tenha intensa fissuração nos dois lintéis. É interessante 

observar, assim como em todos os modelos anteriores, a semelhança entre os deslocamentos 

relativos a T1 e T2, o que ilustra a eficiência na transmissão da força horizontal entre a laje de 

topo e a última fiada do painel sem a ocorrência de escorregamento. Assim como no caso do 

modelo PJCG1, verificam-se diferenças entre os deslocamentos T4 e T5 no trecho não-linear. 
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FIGURA 4.6-12 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: modelo PJCG2. 

Iniciando-se, agora, a análise individual de cada elemento do painel, a FIGURA 

4.6-13 ilustra as deformações específicas médias dos lintéis. Essas deformações foram 

determinadas a partir dos registros dos pares de transdutores T22-T23, T28-T29 e T24-T25, e do 

transdutor T21, conforme descrito no item 3.5.4. Verifica-se, inicialmente, que não houve 

alteração brusca no estado de compressão relativo a T21, comprovando-se, desta forma, que não 

ocorreu fissuração entre a laje de topo e a alvenaria, com conseqüente redução da altura da 

seção transversal do correspondente lintel. Vale destacar a linearidade de todas as curvas até a 

força de 13 kN, indicando que o limite anteriormente estabelecido para o comportamento linear 

ficou adequadamente definido. É interessante observar a simetria na solicitação do lintel 

superior, até aproximadamente 15 kN, devido à semelhança entre as curvas relativas a T21 e 

T22-T23. A alteração na inclinação da curva relativa a T22-T23, aos 19 kN, indica o surgimento 

de fissuração por flexão do lintel. Outro ponto a se destacar é que o lintel inferior foi o primeiro 

a ser solicitado, onde as deformações T24-T25 foram efetivamente iniciadas aos 2,3 kN e as 

T28-T29 aos 3,3 kN, enquanto que as deformações T21 e T22-T23 só apresentaram valores não 

desprezíveis a partir de 6,0 kN e 6,8 kN, respectivamente. As primeiras fissuras visíveis do 

lintel inferior surgiram aos 15 kN e 16,5 kN, onde se percebe grande variação na inclinação das 

curvas T28-T29 e T24-T25. Como o lintel inferior apresentou intensa fissuração das juntas 

horizontais, as quais podem ser associadas a atuação de esforços cortantes, as deformações na 

direção diagonal, par T24-T25, foram bem maiores que as demais. Resumidamente, pode-se 

dizer que o lintel superior foi pouco solicitado por esforços de flexão, e que o lintel inferior foi 

mais solicitado que o superior. 
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FIGURA 4.6-13 Deformações específicas dos lintéis: modelo PJCG2. 

Analisando agora os cantos da abertura, a FIGURA 4.6-14 ilustra as deformações 

específicas médias associadas aos transdutores T6, T26, T7 e T27, conforme descrição do item 

3.5.4. Mais uma vez contempla-se a etapa linear, na curva relativa a T26, até a força de 13 kN. 

Da mesma forma, observa-se semelhança entre as curvas relativas a T6 e T27 com início de 

deformações positivas, efetivamente trações, aos 21 kN e 12,5 kN. Apesar disso, não ocorreu 

fissuração nestas regiões, o que pode ser explicado pelo pequeno acréscimo nessas deformações, 

como resultado da eficiência da armadura vertical no controle dessa fissuração. Quanto ao canto 

tracionado da base de P2, pode-se comentar que sua curva apresentou aspecto semelhante 

àquelas relativas a T6 e T27 até aproximadamente a força de 16 kN, a partir da qual houve 

maior crescimento das trações, com surgimento de fissura visível aos 20 kN. Resumidamente, 

pode-se comentar que os cantos tracionados da abertura apresentaram comportamento 

semelhante até o instante da ruptura, atribuindo-se tal característica à presença da armadura 

vertical, e que a base da parede P2 também apresentou essa semelhança, até o instante de 

intensificação das tensões de tração. 
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FIGURA 4.6-14 Monitoramento dos cantos tracionado e comprimido da abertura e do canto 

tracionado na base da parede P2: modelo PJCG2. 

Dando prosseguimento à analise individual, a FIGURA 4.6-15 ilustra as deformações 

globais da parede P1, associadas aos pares transdutores T8-T9, T10-T11 e T16-T17,e da parede 

P2, associadas aos pares T12-T13, T14-T15 e T18-T19. Pode-se observar pela última vez, em 

qualquer das duas figuras e em qualquer curva, a definição do trecho linear até a força de 13 kN. 

Outro aspecto importante é a semelhança, em cada parede, entre as curvas relativas à 

compressão com aquelas relativas à tração até instantes que precederam o início das respectivas 

trações. Verifica-se, também, que tais trações iniciaram-se na parede P2 com intensidade da 

força horizontal igual a 14 kN, e surgimento de fissura visível em sua base aos 20 kN, enquanto 

que na parede P1 as trações surgiram aos 17 kN da força horizontal. Por fim, destaca-se a 

superioridade das deformações relativas ao lado tracionado em relação àquelas na direção 

diagonal, até o instante da ruptura, a partir do qual ocorreu a inversão dessa relação devido à 

fissuração diagonal das duas paredes. É interessante observar a ductilidade adquirida, 

evidenciada pela formação de trecho descendente tênue após a ruptura do painel. 
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(b) 

FIGURA 4.6-15 Deformações médias relativas aos lados comprimido e tracionado, e à direção 
diagonal do modelo PJCG2: (a) Parede P1 e (b) Parede P2. 

Aspecto importante para validação dos resultados anteriores é a variação na 

intensidade da força vertical durante a etapa de aplicação da força horizontal. Neste aspecto, a 

FIGURA 4.6-16 ilustra os registros das correspondentes células de carga, na qual as etapas 1 e 2 

referem-se à aplicação da pré-compressão e da força horizontal, respectivamente. Observa-se 

que ao final da etapa 1 a parede P1 ficou submetida à força de 21,2 kN e a P2 à força de 

22,3 kN. Ao se iniciar a etapa 2 ocorreu decréscimo dessas intensidades que continuou de forma 

gradual até a força horizontal de 10,5 kN, onde se procedeu a primeira correção na pré-

compressão. Com a realização de outras correções tentou-se manter tanto quanto possível a 

constância da pré-compressão aplicada, obtendo-se uma média de 20 kN e 21 kN, 

correspondentes à pré-compressões de intensidades iguais a 1,07 MPa e 1,13 MPa e relativas às 

paredes P1 e P2, respectivamente. 
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FIGURA 4.6-16 Constância da força vertical durante o ensaio: modelo PJCG2. 

Por apresentarem valores pequenos, optou-se por não apresentar os resultados 

relativos às excentricidades, limitando-se a comentá-los. Neste caso, verificaram-se pequenos 

valores iniciais dessas grandezas, menores que 0,4 mm, sem crescimento expressivo dos 

mesmos em que foi registrado o máximo valor de 0,6 mm relativo à parede P2. 

4.6.2.3. Modo de fissuração e tipo de ruptura 

O estabelecimento da seqüência de fissuração, bem como a classificação do tipo de 

ruptura, são etapas naturais no prosseguimento da análise dos resultados. Neste caso, as figuras 

seguintes ilustram a fissuração de cada elemento do painel, lintéis e paredes, para as quais deve-

se considerar o sentido da direita para esquerda como aquele relativo a aplicação da força 

horizontal. Observando a FIGURA 4.6-17 verifica-se que aos 15 kN surgiu fissura horizontal no 

lintel superior e outra vertical na contraverga, sendo respectivamente associadas ao 

cisalhamento e à flexão. Vale destacar que essas foram as primeiras fissuras visíveis do modelo. 

Aos 16,5 kN surgiu a primeira fissura relativa ao cisalhamento no lintel inferior, e aos 18 kN 

ocorreu propagação dessa fissura e daquela do lintel superior. Quando a força horizontal se 

igualou a 19 kN surgiram fissuras relativas à tração e à compressão nas extremidades do lintel 

junto às paredes P2 e P1, respectivamente. Logo em seguida, aos 20 kN, ocorreu a degradação 

generalizada do lintel inferior, com o surgimento de fissuras horizontais em todas as suas juntas 

e o prolongamento da fissura vertical de flexão na contraverga. Mais uma vez, ficou 

caracterizada a atuação da seção composta concreto/alvenaria pelo surgimento de fissuras 

relativas à flexão na laje de topo. É importante destacar a ausência de fissuração horizontal no 

canto tracionado inferior da abertura, comportamento este atribuído à presença da armadura 

vertical. 



Capítulo 4: Análise dos resultados experimentais 236

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
FIGURA 4.6-17 Fissuração dos lintéis do modelo PJCG2: (a) Lintel superior e, (b) Detalhe da 

fissuração na laje de topo, (c) Lintel inferior e (d) Detalhe da fissura na contraverga. 

Quanto às duas paredes do painel, a FIGURA 4.6-18 ilustra seus estados de fissuração. 

Observa-se que a única fissura antes da ruptura ocorreu na base da parede P2 aos 20 kN, relativa 

aos esforços de flexão. Logo em seguida, aos 22,5 kN, foi alcançada a ruptura do painel com o 

surgimento simultâneo de fissuração diagonal nas duas paredes. O detalhe da fissura diagonal da 

parede P2 ilustra a separação na junta vertical e o escorregamento na horizontal, indicando que 

o emprego de cintas pode aumentar a capacidade resistente do painel. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

FIGURA 4.6-18 Fissuração das paredes do modelo PJCG2: (a) Parede P1, (b) Parede P2, e 
(c) Detalhe da fissura diagonal da parede P2. 

Com base nestes comentários e observando a FIGURA 4.6-19, pode-se estabelecer o 

processo de fissuração do modelo nas seguintes etapas: 

 As primeiras fissuras visíveis ocorreram no lintel superior devido ao cisalhamento, 

e no lintel inferior pela flexão da contraverga; 

 Em seguida houve intensificação na fissuração do lintel superior e o surgimento 

das primeiras fissuras relativas ao cisalhamento no lintel inferior; 

 A próxima etapa ficou marcada pelo surgimento de fissuras relativas à flexão do 

lintel superior, pela degradação generalizada do lintel inferior com a fissuração horizontal de 

todas as juntas, e pelo surgimento da única fissura relativa à flexão na base da parede P2; 

 Finalmente, a ruptura do modelo foi alcançada com o surgimento de fissuras 

diagonais nas duas paredes. 

Com base nessa seqüência, pode-se dizer que ficou definida uma etapa inicial de 

fissuração, relativa exclusivamente aos lintéis, e uma segunda etapa atribuída às paredes. Da 

mesma forma, pode-se dizer que o painel exibiu comportamento do tipo misto, pois surgiu 

fissura relativa à flexão na base da parede P2 e a ruptura se complementou com fissuração 

diagonal. Além disso, também é importante destacar que, ao contrário do modelo PJCG1, ficou 

definida apenas uma única linha média de fissuração diagonal, e que essas fissuras ocorreram 

preponderantemente nas juntas de argamassa, a exceção das regiões que continham graute. 
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FIGURA 4.6-19 Vista geral do modelo PJCG2 após realização do ensaio. 

4.6.3. Comparação entre os modelos 

As comparações seguintes refletem a tendência de modificação no comportamento dos 

painéis quando se utilizam distintas intensidades de pré-compressão. O modelo PJCG1 ficou 

submetido às pré-compressões médias103 de 1,61 MPa e 1,72 MPa, correspondentes às paredes 

P1 e P2 respectivamente; enquanto que o modelo PJCG2 ficou submetido às pré-compressões 

médias de 1,07 MPa e 1,13 MPa, também relativas às paredes P1 e P2. A diferença entre essas 

intensidades é bem razoável, em que as paredes P1 e P2 do modelo 1 ficaram submetidas, 

respectivamente, a pré-compressões 50% e 52% maiores que as do modelo 2. A FIGURA 

4.6-20 ilustra os deslocamentos na última fiada da parede P1 dos dois modelos, cujo 

comportamento não-linear foi aproximado por consecutivos trechos lineares. Essas 

aproximações mostraram-se adequadas, pois a pior delas apresentou coeficiente de correlação 

igual a 0,899. A partir desses resultados constata-se a diferença entre a rigidez inicial dos dois 

modelos, destacando o efeito da maior intensidade da pré-compressão do modelo 1. Essa 

tendência foi mantida no segundo trecho linear, isto é, após iniciado o processo de fissuração. É 

importante comentar que o início da fissuração ocorreu primeiro no modelo 2, como efeito da 

menor intensidade da pré-compressão. Um terceiro e último trecho linear definiu nova queda de 

rigidez, provocada pela intensificação da fissuração. Além disso, percebe-se que a ruptura dos 

dois modelos foi alcançada com deslocamentos horizontais exatamente iguais a 3,3 mm. Outro 

ponto a se destacar é a queda tênue da força horizontal após a ruptura do modelo, indicando a 

existência de certa ductilidade. 

                                                 
103 Essas médias correspondem à etapa de aplicação da força horizontal. 
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FIGURA 4.6-20 Curvas força horizontal x deslocamentos horizontais aproximadas por consecutivos 

trechos lineares: comparação entre os modelos PJCG1 ePJCG2. 

A Tabela 4.6-1 contém alguns dados referentes às etapas com comportamento linear e 

de início da fissuração visível. Verifica-se inicialmente que o modelo PJCG1 apresentou 

comportamento linear até a força de 15 kN, 15% maior que aquela do modelo PJCG2, com 

deslocamento T2 igual a 0,73 mm, 10% menor. Isto enfatiza a maior rigidez do modelo 1. 

Quanto ao início da fissuração, o modelo 1 apresentou a correspondente força igual a 19 kN, 

26% maior que a do modelo 2, com deslocamento T2 16% maior. É interessante observar que os 

deslocamentos T4, referentes à primeira fissura visível, foram iguais para os dois modelos, 

indicando que ocorreu um deslocamento relativo T2-T4 maior para o modelo 1, ou seja, 

deformações mais intensas neste modelo. 

Tabela 4.6-1 Forças de fissuração e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PJCG1 e PJCG2. 

dlinear (mm) dfis. (mm) Modelo ∆Flinear 
(kN) T2 T4 

Ffis. 
(kN) T2 T4 

PJCG1 1,0 – 15,0 0,73 0,24 19,0 1,26 0,48 
PJCG2 1,0 – 13,0 0,81 0,34 15,0 1,09 0,47 

Observações: 
- ∆Flinear representa o intervalo de forças para o qual ocorreu comportamento 

linear; 
- dlinear representa os deslocamentos referentes à força de 15 kN para o modelo 

PJSG1 e de 13 kN para o modelo PJSG2; 
- Os transdutores T2 e T4 referem-se aos deslocamentos da última e da fiada 

intermediária da parede P1; 
- Ffis. representa a força corresponde ao surgimento da primeira fissura visível; 
- dfis. representa os deslocamentos relacionados a primeira fissura visível. 

Outra etapa importante é a ruptura dos modelos. A Tabela 4.6-2 contém os valores da 

força de ruptura com seus respectivos deslocamentos T2, e os máximos deslocamentos 
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registrados no ensaio. Verifica-se que o modelo PJCG1 alcançou a ruptura com intensidade da 

força horizontal 17% maior que o modelo PJCG2, e que os deslocamentos correspondentes 

foram iguais. Além disso, deve-se fazer menção aos máximos deslocamentos, em que o modelo 

com menor pré-compressão apresentou máximo deslocamento 36% maior que aquele da 

ruptura; enquanto que o modelo PJCG1 apresentou o acréscimo de 15%. A partir disso, pode-se 

comentar que há certa resistência residual após a ruptura, superior no modelo com maior pré-

compressão. A FIGURA 4.6-20 ilustra esses comportamentos, na qual pode-se observar que, 

embora haja diferença entre as rigidezes, os deslocamentos foram praticamente iguais, isto é, a 

alteração no comportamento limitou-se ao acréscimo nas forças aplicadas para se obterem 

deslocamentos semelhantes. 

Tabela 4.6-2 Força de ruptura e correspondentes deslocamentos: comparação entre os modelos 
PJCG1 e PJCG2. 

Deslocamentos T2 (mm) Modelos Frup (kN) 
drup dmáx 

PJCG1 26,5 3,3 3,8 
PJCG2 22,6 3,3 4,5 

Observações: 
- Frup. representa a força de ruptura do painel, isto é, a máxima 

força registrada durante o ensaio; 
- drup representa o deslocamento registrado no instante da 

ruptura total; 
- dmáx. representa o deslocamento máximo medido no ensaio; 
- O transdutor T2 refere-se aos deslocamentos na última fiada 

da parede P1. 

Por fim, a Tabela 4.6-3 contém os valores da inclinação das linhas de tendência da 

FIGURA 4.6-20, correspondentes às aproximações lineares e representativas das rigidezes do 

painel, e o percentual de redução da rigidez na transição entre essas aproximações. Conforme 

comentado anteriormente, a rigidez inicial dos modelos foi bastante diferente, sendo 23% maior 

no modelo 1. Da mesma forma, essa tendência manteve-se após o início da fissuração, com 

diferença um pouco menor e igual a 17%, também em favor do modelo 1. No entanto, em 

estágios próximos à ruptura, o modelo 1 exibiu rigidez menor que a do modelo 2 com diferença 

igual a 39% em favor do modelo 2. Essa degradação na rigidez pode ser mais bem avaliada 

pelos percentuais ∆ij da Tabela 4.6-3. Verifica-se que o início da fissuração resultou em perda 

de rigidez semelhante nos dois modelos, em torno de 58%. No entanto, a intensificação da 

fissuração produziu diferentes perdas de rigidez; o modelo 1 teve sua rigidez reduzida em 76% e 

o modelo 2 em 61%. Isto indica que nos estágios iniciais de fissuração os comportamentos 

apresentaram-se de modo semelhante quanto à queda de declividade, e que a degradação do 

painel foi mais intensa no modelo 1. 
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Tabela 4.6-3 Reduções de rigidez para modelagem simplificada: comparação entre modelos PJCG1 
e PJCG2. 

Declividades das retas (rigidez) e diferenças percentuais Modelo 
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 ∆12 (%) ∆23 (%) 

PJCG1 18,4 7,5 1,8 59 76 
PJCG2 15,0 6,4 2,5 57 61 

Observações: 
- ∆ij representa a redução da rigidez na passagem do trecho linear i para o 

trecho j. 
 

4.6.4. Conclusões parciais 

A partir da análise dos resultados desses modelos é possível estabelecer algumas 

conclusões parciais acerca dos comportamentos observados. 

A partir da análise de resultados do painel PJCG1 afirma-se o seguinte: 

 A etapa linear ficou definida até a força de 15 kN, enquanto que a primeira fissura 

visível, a qual surgiu no lintel superior, só ocorreu aos 19 kN de intensidade da força horizontal; 

 O lintel inferior foi tão, ou mais, solicitado que o superior. A fissuração do lintel 

superior ocorreu na laje de topo, proveniente da solicitação de flexão, e na junta horizontal 

intermediária, proveniente do cisalhamento. No caso do lintel inferior, surgiu fissura vertical na 

contraverga, proveniente de sua flexão, e fissuração horizontal e vertical nas porções 

intermediária e inferior, provenientes do cisalhamento; 

 Quanto aos cantos da abertura, a razoável simetria entre as deformações dos cantos 

superiores tracionado e comprimido se limitou à condição de atuação de tensões de compressão. 

A não-linearidade se manifestou de modo tênue, mesmo após o surgimento de tensões de tração. 

Da mesma forma, as deformações nos cantos tracionados superior e inferior ocorreram de modo 

semelhante, em que se destaca a ausência de fissura horizontal em ambas as regiões; 

 Quanto à base da parede P2 verificou-se, para o estágio com resposta linear, 

semelhança no aspecto de suas deformações com aquelas dos cantos tracionados da abertura. 

Isto indica que ocorreu comportamento semelhante nas regiões propensas a concentração de 

tensões, independentemente de serem internas ou junto a faces externas do painel. Ao se 

iniciarem os efeitos não-lineares, os mesmos foram mais intensos na base de P2, no entanto não 

ocorreu qualquer tipo de fissuração nesta região; 

 No caso das deformações relativas aos lados tracionado e comprimido das paredes 

P1 e P2, destaca-se a percepção dos efeitos não-lineares antes do surgimento de tensões de 

tração e a semelhança no comportamento das paredes, isto é, no aspecto dos encurtamentos e 

dos alongamentos. Além disso, é importante ressaltar que houve fissuração diagonal mais 

intensa na parede P2, resultando em maiores deformações que as da parede P1, e que não surgiu 

fissura horizontal na base das duas paredes; 
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 Outro ponto importante a destacar é que, ao contrário do painel com abertura de 

porta, ficou evidente a semelhança entre o comportamento das duas paredes, isto é, os 

encurtamentos e alongamentos de cada parede apresentaram aspecto semelhante; 

 As deformações na direção diagonal das paredes mostraram-se sempre inferiores, a 

exceção do instante da ruptura em que ocorreu fissuração na direção da outra diagonal; 

 Finalmente, pode-se classificar o comportamento do painel como misto, apesar de 

não surgir fissuração horizontal na base das paredes, em que o colapso se deu por fissuração 

diagonal nas duas paredes. É importante comentar que surgiu, em distintos instantes, uma única 

linha média de fissuração diagonal em cada parede. 

Quanto ao painel com abertura de janela PJCG2 pode-se comentar que: 

 A etapa linear do comportamento ficou caracterizada até a força de 13 kN, embora 

a primeira fissura visível, a qual surgiu no lintel superior, tenha ocorrido aos 15 kN de 

intensidade da força horizontal; 

 O lintel inferior foi tão, ou mais, solicitado quanto o superior. A fissuração do lintel 

superior ocorreu na laje de topo e na verga, proveniente da solicitação de flexão, e na junta 

horizontal intermediária, proveniente do cisalhamento. No caso do lintel inferior, surgiu fissura 

vertical na contraverga, proveniente de sua flexão, e intensa fissuração nas juntas horizontais, 

provenientes do cisalhamento; 

 Não ficou evidente a simetria entre as deformações dos cantos superiores 

tracionado e comprimido. Verificou-se, também, semelhança entre as deformações dos cantos 

tracionados e a ocorrência de não-linearidade tênue, em que se destaca a total ausência de 

fissuração visível nestas regiões; 

 Quanto à base da parede P2 verificou-se semelhança no aspecto de suas 

deformações com aquelas dos cantos tracionados da abertura. Isto indica que ocorreu 

comportamento semelhante nas regiões propensas à concentração de tensões, 

independentemente de serem internas ou junto a faces externas do painel. Ao se iniciarem os 

efeitos não-lineares os mesmos foram mais intensos na base de P2, em que se observou o 

surgimento de fissuração horizontal; 

 No caso das deformações relativas aos lados tracionado e comprimido das paredes 

P1 e P2, destaca-se a percepção dos efeitos não-lineares antes do surgimento de tensões de 

tração e a semelhança no comportamento das paredes, isto é, no aspecto dos encurtamentos e 

dos alongamentos. Além disso, observou-se que surgiu fissura horizontal apenas na base de P2, 

apesar do correspondente lado de cada parede apresentar alongamentos. Também ficou evidente 

a existência de ductilidade, pois a fissuração diagonal das paredes ocorreu em instantes distintos 

e as deformações registradas decresceram suavemente após a ruptura; 
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 Finalmente, pode-se definir o comportamento misto do painel, pois ocorreu 

fissuração horizontal na base da parede P2, e o colapso se completou com a fissuração diagonal 

nas duas paredes. É importante comentar que as fissuras diagonais ocorreram de modo brusco e 

em instantes distintos, formando uma única linha média de fissuração em cada parede. 

4.7. RESUMO DOS RESULTADOS DE TODOS OS PAINÉIS ENSAIADOS 

Para finalizar a análise de resultados dos ensaios, apresenta-se na Tabela 4.7-1 

algumas das principais características e parâmetros determinados. Antes de qualquer comentário 

é importante deixar claro que, para avaliação do efeito de acoplamento, deve-se comparar o 

painel PISG1 com os painéis PPSG1 e PJSG1. Neste caso, os painéis não dispunham de 

armadura vertical e a pré-compressão foi estimada com a mesma intensidade. Da mesma forma, 

associa-se o painel PICG1 aos painéis PPCG1 e PJCG1. Outro ponto a destacar é que um painel 

acoplado foi considerado, nos presentes ensaios, como dois painéis isolados ligados por um 

lintel, no caso de abertura de porta, e por dois lintéis, no caso de abertura de janela. 104 

A partir dos resultados da tabela, observa-se, inicialmente, o benéfico efeito de 

acoplamento causado pelo lintel, pois a rigidez inicial de qualquer painel acoplado apresentou 

valor maior que o dobro do painel isolado. Ainda sob o aspecto do acoplamento, verifica-se que 

os painéis com abertura de janela apresentaram maior rigidez inicial, o que já era esperado, pois 

neste tipo de painel há dois lintéis.  

Quanto ao efeito da pré-compressão observa-se que os painéis com maior intensidade 

desse esforço apresentaram maior rigidez inicial e trecho linear mais longo. Ainda sobre o 

trecho linear, verifica-se que para um mesmo tipo de painel submetido a igual intensidade de 

pré-compressão, exceto os painéis PJSG2 e PJCG2, os limites máximos apresentaram valores 

muito próximos, isto é, a armadura vertical não teve influência neste resultado. Como 

conseqüência disso, verificou-se a proximidade entre as forças horizontais correspondentes ao 

surgimento da primeira fissura visível. Exceto nos painéis PPSG1 e PPSG2, em todos os painéis 

acoplados essa fissura surgiu no lintel superior. 

Após o surgimento da primeira fissura visível, houve acentuada queda na rigidez 

inicial dos painéis. Nos painéis porta, em especial, essas quedas foram as maiores dentre todas, 

sendo iguais a 81% para o painel PPSG1, a 87% para o painel PPSG2, a 84% para o painel 

PPCG1, e a 81% para o painel PPCG2, resultando num valor médio de 83%. Para os painéis 

isolados as quedas foram da ordem de 76%, para o painel PISG1, e 65%, para o painel PICG1. 

É importante comentar que apesar da queda da rigidez inicial ser maior para os painéis porta, os 

valores absolutos de sua rigidez após a fissuração ainda são maiores que aqueles dos painéis 

                                                 
104 Para uma estrutura real de edifício, pode-se considerar o painel com abertura de janela como dois 

painéis isolados ligados apenas por um lintel com maior altura da seção transversal. 
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isolados. Quanto aos painéis janela, as reduções foram iguais a 46% para o painel PJSG1, a 52% 

para o painel PJSG2, a 59% para o painel PJCG1, e a 57% para o painel PJCG2. Exceto o painel 

PJSG1, os outros três apresentaram redução acima de 50%, com média igual a 56%. Fato 

interessante, é que a rigidez fissurada dos painéis janela é maior que a rigidez inicial dos painéis 

isolados. A partir desses comentários pode-se dizer que seria razoável adotar uma perda de 

rigidez, após a primeira fissuração, da ordem de 85% para os painéis com abertura de porta e da 

ordem de 55% para os painéis com abertura de janela. 

Finalmente, observa-se que as forças horizontais de ruptura dos painéis com abertura 

foram maiores que o dobro dos correspondentes painéis isolados, destacando, mais uma vez, o 

efeito de acoplamento proporcionado pelo lintel. Sob este aspecto, verifica-se que os painéis 

com maior intensidade da pré-compressão apresentaram maior força de ruptura. Da mesma 

forma, os painéis com armadura vertical, exceto o painel PPCG1, apresentaram maior força de 

ruptura que o seu correspondente modelo sem armadura. 

Tabela 4.7-1 Quadro resumo dos resultados dos ensaios. 

Painel Kinicial 
(kN/mm) 

∆linear 
(kN) 

Ffiss. 
(kN) 

Local da 1a 
fissura visível

Kfiss. 
(kN/mm) 

∆K 
(%) 

Frup. 
(kN) 

PISG1 4,5 1 – 3,4 5,8 Base do painel 1,06 76 7,3 
PICG1 4,5 1 – 4,4 7,0 Base do painel 1,56 65 10,7 
PPSG1 15,4 1 – 15 18 Base de P2 2,99 81 27,2 
PPSG2 11,4 1 – 9 13 Base de P2 1,43 87 18,4 
PPCG1 16,3 1 – 16* 19 Lintel 2,63 84 25,7 
PPCG2 14,7 1 – 9 11 Lintel 2,76 81 24,1 
PJSG1 18,8 1 – 13 17 Lintel superior 10,13 46 22,0 
PJSG2 14,2 1 – 8 15 Lintel superior 6,87 52 20,6 
PJCG1 18,4 1 – 15 19 Lintel superior 7,54 59 26,5 
PJCG2 15,0 1 – 13 15 Lintel superior 6,43 57 22,6 

Observações: 
- Kinicial representa a rigidez inicial, associada à etapa linear do comportamento; 
- ∆linear representa os limites do trecho com comportamento linear; 
- Ffiss. representa a intensidade da força horizontal relativa ao surgimento da primeira 

fissura visível; 
- P2 representa a parede 2 dos painéis acoplados; 
- Kfiss. representa a rigidez do painel após o surgimento da primeira fissura visível; 
- Frup. representa a força horizontal de ruptura do painel; 
- drup. representa o deslocamento horizontal no instante da ruptura do painel; 
- O trecho linear marcado com * indica que o mesmo não foi estabelecido a partir da curva 

força horizontal x deslocamento. 
 

4.8. COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste capítulo foram analisados os resultados dos ensaios de todos os modelos 

reduzidos. Inicialmente foram avaliados os painéis isolados PISG1 e PICG1, correspondentes à 

primeira configuração de ensaio, destacando-se o efeito da armadura vertical no comportamento 
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desses painéis. Em seguida foram analisados os resultados dos pares de painéis PPSG1 e 

PPSG2, PPCG1 e PPCG2, PJSG1 e PJSG2, e PJCG1 e PJCG2, de modo a avaliar os efeitos 

provenientes de diferentes intensidades de pré-compressão, enfatizando-se os aspectos relativos 

à rigidez inicial e à força horizontal de ruptura. Semelhantemente, avaliou-se o efeito da 

presença de armaduras verticais construtivas nestes painéis, dando destaque às alterações no 

modo de fissuração. 

Os aspectos relativos à modelagem numérica desses painéis, tais como o tipo de 

modelo utilizado e a comparação com os resultados experimentais, foram tratados no capítulo 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


