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5 MODELAGEM NUMÉRICA E ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXPERIMENTOS 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo é detalhado o modelo numérico empregado na análise teórica de alguns 

painéis, bem como realizada a comparação entre os resultados obtidos com tal modelagem e 

com os ensaios. Além disso, foram confrontados os resultados experimentais dos painéis, 

abordando-se os aspectos relacionados aos efeitos de acoplamento e da armadura vertical, assim 

como à utilização de rigidez secante como modo simplificado de considerar a não-linearidade 

física em projeto. Na análise numérica foram utilizados os pacotes de programas Ansys Versão 

5.5, do qual foram utilizadas as ferramentas do seu pré-processador, e Abaqus/Standard Versões 

5.8, 6.2 e 6.3, do qual foram utilizados alguns modelos de ruptura e plasticidade disponíveis em 

sua biblioteca. A opção em utilizar os modelos do Abaqus teve como base o estudo 

desenvolvido por Peleteiro (2001), que avaliou alguns desses modelos utilizando-os em análises 

numéricas de paredes submetidas à compressão simples. O sucesso obtido com essas análises 

apontou para uma primeira tentativa, que seria o emprego de modelos semelhantes na análise 

dos painéis submetidos à flexo-compressão. 

A calibragem desse modelo numérico foi realizada comparando-se seus resultados 

com os experimentais das paredes (40 x 40) cm2. Essas comparações consistiram no confronto 

entre as correspondentes curvas tensão x deformação, além de uma análise qualitativa da 

distribuição de tensões e deformações em cada modelo numérico. 

Em seguida, procedeu-se a investigação numérica do modelo de ensaio PISG1, 

referente ao painel isolado sem graute e armadura vertical. Foram ilustrados e discutidos três 

tipos distintos de modelo, dos quais extraíram-se algumas informações importantes com relação 

às suas dificuldades de utilização e limitações. Devido a essas limitações e por uma questão de 

indisponibilidade de tempo, a análise dos painéis com abertura também se limitou ao painel 

porta sem grauteamento e armadura vertical, ou seja, ao modelo PPSG1. No entanto, foram 
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avaliados alguns modelos simplificados105, comparando-se seus resultados com os 

experimentais aqui obtidos. Desse modo, a modelagem numérica mais refinada foi apontada 

como uma das sugestões para continuidade da pesquisa. 

5.2. DESCRIÇÃO DO MODELO EM ELEMENTOS FINITOS UTILIZADO 

5.2.1. Tipo de modelagem adotada 

Conforme comentado por Lourenço (1996), há três tipos básicos para abordagem 

numérica da alvenaria estrutural: micro-modelagem detalhada, micro-modelagem simplificada e 

macro-modelagem.106 No estudo ora desenvolvido optou-se por utilizar um tipo de micro-

modelagem para possibilitar uma melhor avaliação de determinadas regiões dos painéis, a 

exemplo dos cantos da abertura e da base das paredes, bem como para representar os planos 

preferenciais de ruptura, ou planos de fraqueza, constituídos pelas juntas de argamassa. Dessa 

forma, foram discretizados os blocos, com suas correspondentes características não-lineares, e 

as juntas de argamassa, as quais foram associadas às características de deformabilidade da 

argamassa e de não-linearidade da interface bloco/argamassa, conforme ilustrado pela FIGURA 

5.2-1. A partir disso, pode-se dizer que tal modelagem seria intermediária à micro-modelagem 

detalhada e à micro-modelagem simplificada, descritas em Lourenço (1996). As características 

não-lineares dos blocos referem-se à curva tensão x deformação, obtida a partir de seus ensaios 

individuais. Quanto ao módulo de deformação da argamassa, foi utilizado o valor obtido a partir 

dos ensaios de compressão simples de corpos-de-prova cilíndricos. No caso das propriedades da 

interface, adotaram-se os valores de coesão e ângulo de atrito obtidos da reta de Coulomb 

correspondente ao ensaio de cisalhamento direto na junta.107 O modelo possui a simplificação de 

não considerar os vazados existentes nos blocos, sendo necessário, portanto, utilizar uma 

espessura aqui denominada como equivalente ou líquida. Tal espessura foi determinada 

considerando-se iguais a área e o comprimento dos blocos vazado e equivalente, o que 

corresponde a multiplicar a espessura nominal do bloco vazado pela relação entre a área líquida 

e a área bruta (Aliq./Abruta). Dessa forma, todos os valores de tensões relacionados com o modelo 

numérico estão referidos à área líquida do modelo experimental. 

 

                                                      
105 Maiores detalhes a respeito desses modelos simplificados podem ser encontrados em Nascimento 
Neto (1999). 
106 Esses modelos foram detalhados no item 2.1.1. 
107 Todas essas características correspondem aos resultados dos ensaios de caracterização apresentados no 
item 3.3. 
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FIGURA 5.2-1 Modelo em elementos finitos: (a) Micro-modelagem utilizada e (b) Configurações 

dos blocos vazado e equivalente. 

5.2.2. Estudo da rede em elementos finitos 

Inicialmente, foi desenvolvido um estudo com o modelo de painel com abertura de 

porta para verificação da influência do refinamento da rede. Foram avaliadas várias 

configurações de rede partindo do modelo mais refinado, constituído por 6 x 9 (altura x largura) 

elementos em cada unidade (bloco), até o menos refinado, constituído por 3 x 5 elementos em 

cada unidade, conforme ilustrado pela FIGURA 5.2-2. 

3 x 5 
elementos

 
(a) 

6 x 9 
elementos

 
(b) 

FIGURA 5.2-2 Distribuição dos elementos finitos em cada unidade: (a) Modelo menos refinado e 
(b) Modelo mais refinado. 

Neste estudo inicial foi realizada análise linear, na qual o painel foi submetido a forças 

verticais e horizontais aplicadas em seu topo. O estudo consistiu na verificação das diferenças 

entre os deslocamentos horizontais, entre as tensões nas direções verticais e horizontais, e entre 

as tensões de cisalhamento. Também foram analisadas as distribuições de tensões em seções 

específicas do painel, a exemplo das extremidades do lintel e da base das paredes. Ao final do 

estudo, percebeu-se que os deslocamentos horizontais foram praticamente iguais para os dois 

tipos de discretização. Quanto às tensões, verificou-se alguma diferença em seus valores 

máximos ocorridos no canto da abertura, isto é, em regiões típicas de concentrações de tensão. 
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No entanto, em regiões um pouco afastadas desses pontos de perturbação os valores das tensões 

foram bastante próximos. Da mesma forma, a distribuição das tensões normal e de cisalhamento 

nas seções extremas do lintel foi semelhante. É importante destacar que o modelo menos 

refinado continha 66 nós, correspondendo a 198 graus de liberdade, enquanto que o mais 

refinado continha 110 nós, correspondendo a 330 graus de liberdade, isto é, 132 graus de 

liberdade a mais. A partir desses resultados, adotou-se a malha com 3 x 5 elementos em cada 

unidade para se desenvolver toda a análise não-linear dos modelos, podendo-se destacar dois 

motivos principais: proximidade com os deslocamentos e as tensões do modelo mais refinado; e 

menor custo computacional na análise não-linear. Além desses testes, essas discretizações foram 

avaliadas com o modelo não-linear das paredes (40 x 40) cm2 em que se observaram as mesmas 

proximidades para as tensões axiais e de cisalhamento, bem como para as curvas tensão x 

deformação e cargas teóricas de ruptura. 

5.2.3. Critérios de ruptura e plasticidade utilizados na análise não-linear 

Dentre os critérios disponíveis na biblioteca do Abaqus/Standard, optou-se por utilizar 

aqueles julgados mais convenientes para a análise de painéis submetidos a força horizontal. Tal 

conveniência consiste na capacidade do modelo representar os possíveis tipos de ruptura da 

alvenaria. Neste caso, foram escolhidos critérios específicos na tentativa de simular os seguintes 

mecanismos de ruptura: fissuração por compressão e tração dos blocos; fissuração por 

escorregamento na junta ou interface bloco/argamassa; fissuração por tração diagonal nos 

blocos; e fissuração por tração direta da junta. Além disso, tomou-se como base a micro-

modelagem simplificada apresentada em Lourenço (1996), observando-se os problemas 

intrínsecos a esse tipo de modelo.108 

A partir disso, foram escolhidos os critérios de ruptura ou modelos de materiais, como 

são denominados nos manuais do programa, CONCRETE e MOHR-COULOMB, além de 

algumas interações de contato, para o tratamento da não-linearidade física associada ao 

problema. A seguir são feitos breves comentários a respeito de cada critério: 

 Critério CONCRETE:  

Esse critério considera a fissuração como o aspecto mais importante do 

comportamento do material, e a sua representação, bem como o comportamento pós-

fissuração, predominam na definição do modelo. A FIGURA 5.2-3 ilustra o 

comportamento considerado para o material sob cargas uniaxiais. Para cargas de 

tração, há resposta elástica até cerca de 7-10% da tensão última de compressão, 

quando se inicia a formação das fissuras. A partir daí, o programa considera a perda de 

resistência do material por meio do mecanismo de “amolecimento”, modelo de dano, 

                                                      
108 Os tipos de micro-modelagem e seus principais problemas foram detalhados no item 2.1. 
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em que as fissuras abertas podem ser representadas pela perda da rigidez elástica. No 

caso das cargas de compressão, há uma resposta elástica inicial e, à medida que a 

tensão aumenta, surgem deformações plásticas de modo que a resposta do material 

apresenta um “amolecimento”. Quando a tensão última é atingida, a rigidez vai 

diminuindo até que o material não suporte mais tensão. É importante comentar que o 

modelo permite a utilização de vários pontos, como dados de entrada, para descrição 

da curva tensão x deformação. 

 

 
FIGURA 5.2-3 Comportamento uniaxial do modelo [Adaptado do manual do ABAQUS/Standard 

Volume II]. 

 

A FIGURA 5.2-4 ilustra a forma da superfície de ruptura adotada pelo critério 

no plano das tensões principais. Os parâmetros fornecidos pelo usuário para 

caracterização dessa superfície são as resistências à compressão e à tração uniaxiais e 

as respectivas proporções entre as resistências à compressão e a tração biaxiais. Outros 

parâmetros são necessários para montagem do modelo, tais como: o módulo de 

deformação inicial e o coeficiente de Poisson do material. Maiores detalhes sobre este 

critério podem ser encontrados nos manuais Abaqus/Standard e Abaqus Theory 

Manual. 

Pretende-se, com a utilização desse critério, simular a eventual ruptura por 

esmagamento e a fissuração diagonal dos blocos. 
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FIGURA 5.2-4 Superfície de ruptura no estado plano de tensões [Adaptado do manual do 

ABAQUS/Standard Volume II]. 

 

 Critério MOHR-COULOMB: 

Esse critério é utilizado para modelar materiais cujo comportamento pode ser 

representado pelo clássico critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Neste caso, admite-

se que a ruptura ocorra quando a tensão de cisalhamento, em qualquer ponto do 

material, se iguala a um valor que depende linearmente da tensão normal no mesmo 

plano. Esse modelo é baseado no traçado do círculo de Mohr para estados de tensões, 

na ruptura, no plano das tensões principais. A curva de ruptura é a tangente a esses 

círculos de Mohr, conforme ilustrado pela FIGURA 5.2-5. O usuário deve fornecer o 

ângulo de atrito interno φ e a coesão c como parâmetros de entrada para caracterização 

do modelo. É importante comentar que também é permitido o encruamento isotrópico 

do material, baseado no acréscimo e/ou decréscimo da coesão à medida que ocorrem 

as deformações plásticas, isto é, o modelo permite que ocorra tanto “endurecimento” 

quanto “amolecimento”. A utilização desse critério teve como intuito simular o 

escorregamento da junta. 
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FIGURA 5.2-5 Modelo de ruptura de Mohr-Coulomb [Adaptado do manual do ABAQUS/Standard 

Volume II]. 

 
 INTERAÇÕES DE CONTATO: 

Neste caso são definidas duas superfícies que irão interagir segundo duas 

direções: uma normal e outra tangencial. No caso da interação normal, representa-se a 

abertura e a propagação de fissuras provocadas por tensões normais de tração; no caso 

da interação tangencial simula-se o escorregamento provocado pelas tensões de 

cisalhamento109. À interação normal pode-se associar uma resistência à tração, 

impedindo o surgimento de fissuração e a separação das superfícies, até esse limite de 

tensão. Para a interação tangencial, a lei que define a ocorrência de escorregamento 

entre as superfícies é do tipo Mohr-Coulomb, distinguindo-se do critério anterior pela 

nulidade da coesão c. Essas interações foram utilizadas em alguns modelos na 

tentativa de simular a fissuração da junta por tração direta, bem como sua propagação. 

5.3. MODELO NUMÉRICO DAS PAREDES (40 x 40) cm2 

A calibragem do modelo numérico foi realizada comparando-se seus resultados com 

aqueles dos ensaios das paredes (40 x 40) cm2 submetidas à compressão simples e diagonal. 

Neste caso, preocupou-se em representar apenas os mecanismos de ruptura relacionados ao 

esmagamento e à fissuração diagonal dos blocos, bem como ao escorregamento das juntas, não 

se explorando, portanto, os efeitos relativos à tração direta da junta. Neste instante da 

modelagem, pode-se considerar essa hipótese como razoável, haja vista que o tipo de solicitação 

imposta a essas paredes não resulta em tensões de tração perpendiculares às juntas horizontais. 

Desse modo, foi utilizado o critério CONCRETE para os blocos e o MOHR-

COULOMB para a argamassa, cujos parâmetros de entrada utilizados estão apresentados na 

Tabela 5.3-1. Os parâmetros com destaque em itálico foram obtidos experimentalmente a partir 

                                                      
109 Essas tensões estão contidas no plano das superfícies de contato. 
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dos ensaios de caracterização descritos no item 3.3. Os demais, ou são valores padrão utilizados 

pelo programa ou foram calibrados para melhor representar os ensaios ora avaliados 

numericamente. 

Tabela 5.3-1 Parâmetros utilizados para os critérios de ruptura. 

Tipo de 
critério 

Material 
associado Parâmetros 

Eb = 1561 kN/cm2 νb = 0,1 σcomp.= 5,51 kN/cm2 
P1 = 1,2 P2 = 0,1 P3 = 1,28 CONCRETE Blocos 
P4 = 0,33     
Ea = 985 kN/cm2 νa = 0,2 φ = 35,2o MORH-

COULOMB 
Argamassa 

e juntas c = 0,068 kN/cm2     
Observações: 

- Eb, νb e σcomp. representam o módulo de deformação, o coeficiente de Poisson e a 
resistência à compressão uniaxial do bloco, respectivamente; 

- P1 representa a proporção entre as máximas tensões de compressão biaxial e uniaxial; 
- P2 representa a proporção entre as máximas tensões de tração e compressão uniaxial; 
- P3 representa a proporção entre as deformações plásticas para a máxima tensão de 

compressão biaxial e a máxima tensão de compressão uniaxial; 
- P4 representa a proporção entre a tensão de tração principal para fissuração, no estado 

plano de tensões e quando a outra tensão principal é a máxima compressão, e a tensão de 
fissuração para a tração uniaxial; 

- Ea e νa representam o módulo de deformação e o coeficiente de Poisson da argamassa, 
respectivamente; 

- φ e c representam respectivamente o ângulo de atrito interno e a coesão, associados à 
interface bloco\argamassa. 

O primeiro ensaio foi realizado com intuito de determinar o módulo de deformação 

longitudinal da alvenaria, Ealv, e sua resistência média à compressão, fpar. Adicionalmente, esses 

resultados foram utilizados para calibrar o modelo numérico sob compressão. Nesse modelo 

foram contemplados os mecanismos de ruptura considerados mais relevantes, como comentado 

anteriormente. A FIGURA 5.3-1 ilustra a discretização final das paredes, na qual podem ser 

observados a vinculação em toda extensão da base e o carregamento no topo da parede 

submetida à compressão simples, bem como a vinculação num canto e o carregamento no canto 

oposto da parede submetida à compressão diagonal. Modelagem semelhante, porém com outra 

configuração da rede em elementos finitos, foi realizada com sucesso por Peleteiro (2001) para 

paredes em escala natural constituídas por blocos vazados de concreto. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 5.3-1 Discretização das paredes: (a) Modelo para compressão simples e (b) Modelo para 
compressão diagonal. 

A FIGURA 5.3-2 ilustra a distribuição das tensões na parede submetida à compressão 

simples. Percebe-se que as tensões principais de compressão ficaram, como esperado, paralelas 

à direção vertical. Além disso, comprova-se que os blocos são os principais responsáveis pela 

resistência da parede, haja visto que os maiores valores das tensões σ22, ou tensões verticais, 

ocorreram nos mesmos. Observando-se agora as tensões normais horizontais σ11, constata-se 

que apenas os blocos ficaram submetidos a tensões de tração, com máximos valores no seu 

contorno, ou seja, nas porções próximas às juntas de argamassa horizontais e verticais. Neste 

caso em particular, a 5a fiada foi a região da parede com tensões σ11 mais significativas. Por fim, 

destaca-se o estado triaxial de compressão ao qual a argamassa disposta nas juntas horizontais 

ficou submetida, conforme distribuição de σ11, σ22 e σ33. 

 
 (a) (b) 
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(c) (d) 
FIGURA 5.3-2 Distribuição das tensões no modelo com compressão simples: (a) Tensões principais; 

(b) Tensão normal vertical σ22; (c) Tensão normal horizontal σ11; e (d) Tensão normal horizontal 
σ33. 

Comparando-se os gráficos tensão x deformação do modelo de parede submetida à 

compressão simples verifica-se rigidez um pouco maior no modelo numérico. Para o módulo de 

deformação longitudinal obteve-se valor igual a 13.415 MPa, no caso do modelo numérico, e 

11.209 MPa, como média dos três ensaios, resultando numa diferença de 20% em favor do 

modelo numérico.110 Além disso, verifica-se que o modelo numérico apresentou perda de 

rigidez insuficiente para acompanhar as curvas experimentais. Tanto o maior módulo de 

deformação quanto a menor perda de rigidez podem ter sido influenciados pelo fato do modelo 

numérico não simular a concentração de tensão e, por conseguinte, a separação entre os septos 

do bloco vazado. Tal separação é causada pelas trações horizontais, originárias do efeito de 

Poisson e observadas no modelo numérico, vide FIGURA 5.3-2(d). O tipo de fissuração 

ocorrida no modelo experimental confirma esse efeito, pois houve separação entre os septos dos 

vários blocos da parede.111 Isso poderia ser atenuado caso a curva tensão x deformação 

individual do bloco apresentasse essa perda de rigidez. No entanto, o ensaio dos blocos resultou 

em tal relação praticamente linear, isto é, não houve fissuração antes da ruptura, que ficou 

caracterizada pela separação abrupta dos septos. Apesar dessas diferenças, verificou-se boa 

aproximação na carga de ruptura obtida, sendo igual a 222,3 kN, equivalente a 21,7 MPa112, 

para a média dos três ensaios, e igual a 236 kN, equivalente a 23 MPa, para o modelo numérico. 

Neste caso, é importante destacar que o coeficiente de variação da média dos ensaios foi de 

                                                      
110 O valor da média dos ensaios foi apresentado no item 3.3.4. É importante lembrar que o valor utilizado 
na comparação deve ser o relativo à área líquida. 
111 Vide FIGURA 3.10(a) no item 3.3.5. 
112 Relativa à área líquida. 
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19%, enquanto que a diferença entre o resultado numérico e a média dos experimentais é menor, 

com valor igual a 6%. 
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FIGURA 5.3-3 Curva tensão x deformação para o ensaio de compressão simples. 

A FIGURA 5.3-4 ilustra a direção das tensões principais, bem como a distribuição das 

tensões de cisalhamento e das deformações plásticas de distorção para o modelo submetido à 

compressão diagonal. Verifica-se, inicialmente, que as tensões principais concentraram-se na 

porção central da parede, segundo sua diagonal. Dessa forma, e desprezando-se os picos de 

tensão nas regiões do apoio e da aplicação da carga, as máximas tensões de cisalhamento 

ocorreram nesta mesma porção central. No entanto, a boa representatividade do modelo ficou 

comprovada com a concentração das distorções plásticas nas juntas de argamassa, pois toda 

fissuração do modelo experimental ocorreu nestas mesmas juntas.113 

 
 (a) (b) 

                                                      
113 Vide FIGURA 3.10(b) no item 3.3.5 para comparação com o ensaio. 
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(c) 

FIGURA 5.3-4 Distribuição das tensões no modelo com compressão diagonal: (a) Tensões 
principais; (b) Tensão de cisalhamento σ12; e (c) Deformação plástica PE12. 

Comparando-se as curvas tensão de cisalhamento x distorção verifica-se, assim como 

no caso da compressão simples, rigidez um pouco maior para o modelo numérico. Essa rigidez, 

equivalente ao módulo de deformação transversal G, foi igual a 4.532 MPa para o modelo 

numérico e 3.424 MPa114 para a média dos três ensaios, resultando numa diferença de 32% em 

favor do numérico. Também se pode admitir grande parte dessa diferença à não inclusão dos 

vazados dos blocos no modelo. Outro ponto a destacar refere-se à carga de ruptura, para a qual o 

modelo numérico resultou num valor igual a 12,7 kN, e a média dos três ensaios foi igual a 

15,6 kN. Apesar dessas diferenças, pode-se considerar que o modelo numérico representou 

razoavelmente bem o comportamento experimental devido à forma da curva obtida e à 

proximidade com a carga de ruptura média do ensaio. 
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FIGURA 5.3-5 Curva tensão de cisalhamento x distorção para o ensaio de compressão diagonal. 

                                                      
114 Relativa à área líquida da parede. 
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Embora tenha sido constatada a maior rigidez do modelo numérico, decidiu-se utilizá-

lo para o desenvolvimento da análise numérica dos painéis maiores, submetidos a pré-

compressão e força horizontal. 

5.4. MODELAGEM DO PAINEL ISOLADO PISG1 

O ensaio do modelo PISG1 mostrou que a fissuração principal ocorre na base do 

painel, exclusivamente na primeira junta horizontal entre blocos. Como primeira tentativa para a 

simulação numérica do ensaio utilizou-se o mesmo modelo das paredes (40 x 40) cm2, isto é, o 

critério CONCRETE para os blocos e o MOHR-COULOMB para as juntas de argamassa. No 

entanto, os resultados obtidos mostraram-se insatisfatórios, pois o modelo foi incapaz de 

representar a perda de rigidez verificada no ensaio, devido, principalmente, à propagação da 

fissura ao longo da referida junta horizontal.115 No transcorrer do estudo, pensou-se na 

possibilidade de utilizar elementos de contato na 1a junta horizontal para simular a abertura e a 

propagação dessa fissura. Antes disso, fez-se uma análise simplificada dessa hipótese para 

avaliar sua capacidade de simulação do fenômeno. 

5.4.1. Modelo simplificado 

Este modelo representa a avaliação das tensões normais na 1a junta horizontal com o 

decorrer de sua fissuração, ocasionada pela aplicação da força horizontal no topo do painel. É 

importante dizer que foram consideradas as resistências à tração e ao cisalhamento, 

determinadas a partir do ensaio de cisalhamento direto na junta. Dessa forma, utilizou-se a reta 

de Mohr-Coulomb ilustrada pela FIGURA 3.13, e determinou-se a correspondente resistência à 

tração inserindo-se o círculo de Mohr correspondente à ruptura em tração simples. A FIGURA 

5.4-1 ilustra a distribuição das tensões na 1a junta horizontal, antes e após o início da fissuração, 

na qual 1 e 2 representam os pontos das máximas tensões na seção retangular. O painel foi 

submetido inicialmente à pré-compressão com tensão igual a σV, correspondente à resultante 

vertical FV, e em seguida foi aplicado carregamento horizontal crescente na laje, com resultante 

igual a FH, de modo a alterar continuamente a distribuição das tensões na base. Considera-se 

que o início da fissuração está condicionado ao surgimento de tração maior que a resistência da 

junta, de modo que situações com σ2 < ft apresentam possibilidade de resistir à correspondente 

tração e a distribuição das tensões na seção é semelhante à apresentada na FIGURA 5.4-1(a). 

Quando σ2 = ft, inicia-se o processo de fissuração no ponto 2, para em seguida ocorrer a 

propagação dessa fissura até uma distância X quando a tensão neste ponto for igual a ft. Isto 

significa que ocorre a separação entre bloco e argamassa, eliminado-se a possibilidade de 

transferência de tensões, de modo que as trações reduzem-se a zero por toda extensão dessa 
                                                      
115 Vide FIGURA 4.2-4 do item 4.2.1.2. 
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fissura. Neste caso, a seção resistente passa a possuir menor altura, e a máxima tensão de tração 

apresenta intensidade igual à resistência da junta. Vale ressaltar que, após a fissuração, o ponto 

de maior tração deve ser transladado para a extremidade da seção resistente modificada. Com a 

nova configuração da seção e dos esforços atuantes, a força horizontal cresce de intensidade até 

que ocorra outra igualdade entre as trações atuante e resistente na vizinhança do ponto 2, para 

que haja a propagação dessa fissura, conforme ilustrado pela FIGURA 5.4-1(b). O modelo 

simplificado ora apresentado consiste na avaliação do equilíbrio da seção fissurada, em que a 

FIGURA 5.4-1(c) ilustra o esquema estático equivalente a ser considerado. Neste caso, MFH 

representa o momento relativo à força horizontal; NFV o esforço normal no centro de gravidade 

da seção íntegra, igual à força vertical resultante FV relativa à pré-compressão; exc a 

excentricidade de NFV em relação ao centro de gravidade da seção fissurada; e VFH o esforço 

cortante na seção, igual à força horizontal resultante FH. A partir disso, determina-se a relação 

de FH com o comprimento da fissura X, obtendo-se a seguinte equação: 

cbXaXF 2
H ++=  Equação 5.4-1

em que: ( )ef
H6
1a t

FH
⋅

⋅
=  

    ( )seçãotV
FH

hefF
H3
1b ××−

×
=  

    ( )2
seçãotseçãoV

FH
hefhF

H6
1c ××+×

×
=  

sendo: FHH  a distância da força horizontal resultante até a 1a junta; tf a tensão de 

tração resistente da junta; e  a espessura do painel; VF  a força vertical resultante; e seçãoh  a 

altura da seção não fissurada.116 

                                                      
116 Caso as características geométricas da seção estejam referidas à área líquida, o valor da espessura e do 
painel deve ser igual à espessura equivalente, como definida no item 5.2.1. 



Capítulo 5: Modelagem numérica e análise comparativa dos experimentos 

 

260

σ1

hseção

H
FH

σ2 < f t 

21

V

σH

(a) 

σ1

σ2 = f t 
hseção - X 

X = Cfiss.

1

2

H
FH

V

σH

 
(b) 

σ2 = f t 
σ1

1

hseção - X 

X = Cfiss.

exc
NFV

MFH

2

VFH

 
(c) 

FIGURA 5.4-1 Modificação das tensões na 1a junta horizontal com o desenvolvimento de sua 
fissuração: (a) Trações com intensidade menor que ft; (b) Ocorrência de fissuração com 

correspondente zeragem das trações; e (c) Equivalência estática dos esforços na 1a junta horizontal. 

Considerando os valores dos termos constantes da Equação 5.4-1: FHH = 84,2 cm ; 

tf = 0,0705 kN/cm2 ; e = 2,56 cm ; VF = 32 kN ; e seçãoh = 40 cm; a mesma equação ganha a 

seguinte redação: 

107,3X098,0X00036,0F 2
H +⋅+⋅=  Equação 5.4-2
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Esta equação exprime a intensidade da força horizontal FH, em kN, necessária para 

que a fissuração na 1a junta de argamassa do painel alcance um comprimento igual a X cm. O 

valor de FH = 3,1 kN, quando X = 0, corresponde à força necessária para se obter σ2 = ft, de 

modo a dar início ao processo de fissuração. É importante lembrar que, à medida que a fissura 

se propaga, além da atualização das características geométricas, deve-se verificar as 

intensidades das tensões de compressão, no ponto 1, e de cisalhamento na parte íntegra da seção 

transversal. Vale lembrar que a tensão de cisalhamento resistente foi calculada levando em 

consideração o efeito da pré-compressão, a partir da equação de Morh-Coulomb definida no 

item 3.3.6. 

Desta forma, fazendo-se crescer o valor de X, obteve-se uma estimativa da força 

horizontal de ruptura igual a FH = 7,0 kN, para o caso do modelo PISG1. Esta situação 

corresponde à fissura com comprimento X = 35,2 cm e atuação de tensões de compressão e 

cisalhamento iguais a 5,26 kN/cm2 e 0,57 kN/cm2, respectivamente. Obviamente, a ruptura ficou 

definida pela igualdade entre a tensão σ1 e a resistência à compressão simples dos blocos, já que 

a resistência ao cisalhamento foi igual, nesta situação, a 1,90 kN/cm2, bem inferior a tensão 

atuante.117 

Dois pontos merecem destaque nesta análise simplificada: 

 A consideração do surgimento e da propagação da fissura horizontal na base do 

painel: tal fenômeno foi simulado por meio da variação nas características geométricas da seção 

transversal, como resultado do decréscimo de sua altura; 

 E, como conseqüência, a ocorrência de excentricidade da força vertical resultante: 

o decréscimo na altura da seção implicou em surgimento de excentricidade da força vertical 

resultante com relação ao centro de gravidade da seção fissurada. 

Durante a análise dos resultados percebeu-se que o valor dessa excentricidade foi 

decisivo na obtenção das tensões atuantes na seção, pois o momento assim gerado se contrapõe 

àquele originado pela força horizontal, ou momento de tombamento do painel. Neste caso, 

destacam-se os valores na situação de ruptura: 

 Parcela de σ1 relativa ao momento da força horizontal (momento de tombamento): 

59,7 kN/cm2 (compressão); 

 Parcela de σ1 relativa à força vertical (pré-compressão): 2,6 kN/cm2 (compressão); 

 Parcela de σ1 relativa ao momento da força vertical (excentricidade exc): 

57,1 kN/cm2 (tração), correspondente a 96% da primeira. 

                                                      
117 A resistência à compressão dos blocos é igual a 5,27 kN/cm2, referida à área líquida. Vide item 3.3.3. 
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5.4.2. Modelo não-linear em elementos finitos 

Como comentado no item precedente, utilizou-se inicialmente o mesmo modelo das 

paredes (40 x 40) cm2 para a simulação numérica do painel isolado, modelo PISG1. No entanto, 

os resultados mostraram-se insatisfatórios por não representarem bem o fenômeno da perda de 

rigidez associada ao modelo experimental. A obtenção da carga de ruptura do ensaio 

empregando-se a modelagem simplificada apresentada no item 5.4.1, forneceu indícios de que a 

consideração da fissuração na base do painel poderia representar melhor sua perda de rigidez. O 

modelo utilizando apenas CONCRETE e MOHR-COULOMB não forneceu resultados 

satisfatórios justamente pela incapacidade de representar a propagação dessa fissura na base, por 

exemplo, pela propagação de deformações plásticas na junta horizontal. Com base nessas 

observações, optou-se por utilizar superfícies de contato entre a argamassa da 1a junta horizontal 

e o bloco da 2a fiada do painel, FIGURA 5.4-2, de modo a permitir a propagação da fissura 

nessa junta e a separação física entre os blocos e a argamassa. Dessa forma, pôde-se utilizar 

variações desse modelo e avaliar quais os pontos de maior influência no comportamento não-

linear do painel. Como comentado no item 5.2.3, são definidas duas superfícies de contato que 

interagem segundo uma direção normal e outra tangencial. No caso da interação tangencial 

foram utilizados os mesmos parâmetros do critério Morh-Coulomb, considerando que essa 

interação também segue a mesma lei, com exceção da coesão c que é nula. Uma forma de 

simular a coesão seria considerar certa resistência à tração na interação normal. No entanto, essa 

idéia foi abandonada devido a dificuldades operacionais encontradas na utilização de tal 

parâmetro no modelo.118 

σ1

hseção - X 

1

exc

MFH

VFH

σ2 = f t 

X = Cfiss.

2
NFV

Superfície da 
argamassa

Superfície do 
bloco

 
FIGURA 5.4-2 Utilização de superfícies de contato para simulação da abertura e da propagação da 

fissura horizontal na base do painel: modelo PISG1. 
                                                      
118 A resistência à tração não é levada em consideração apenas pelo fornecimento de um valor de tensão 
limite. Segundo o manual do Abaqus, é necessário fornecer outro parâmetro que requer muita experiência 
por parte do usuário neste tipo de modelo, pois sua utilização pode prejudicar a convergência da solução, 
gerando problemas numéricos de difícil controle. 
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A partir dessas considerações, foram avaliados os seguintes modelos numéricos: 

 Modelo 1: consideração dos critérios CONCRETE para os blocos e MOHR-

COULOMB para a argamassa. Os parâmetros fornecidos ao programa são aqueles apresentados 

na Tabela 5.3-1; 

 Modelo 2: semelhante ao modelo 1 com a inclusão de superfícies de contato na 1a 

junta horizontal de argamassa, como comentado anteriormente; 

 Modelo 3: consideração do critério CONCRETE para os blocos, elasticidade linear 

para a argamassa, e superfícies de contato na 1a junta de argamassa. Este modelo consiste numa 

variação do modelo 2, em que não se consideraram critérios de ruptura e plasticidade para 

argamassa, de modo a avaliar se toda não-linearidade, ou pelo menos grande parte dela, se 

deveu à fissuração horizontal na base. 

A FIGURA 5.4-3 ilustra o modelo numérico do painel isolado no qual se observa a 

ilustração da pré-compressão e da força horizontal aplicadas na laje de topo. O painel foi 

considerado com espessura equivalente (2,56 cm), enquanto a laje foi considerada com largura 

igual à dimensão da mesa do perfil metálico utilizado na aplicação da pré-compressão. 

 
FIGURA 5.4-3 Discretização do modelo numérico do painel isolado PISG1. 

A FIGURA 5.4-4 ilustra a distribuição das tensões normais verticais S22 e o diagrama 

das mesmas tensões nas 1a e 7a juntas horizontais de argamassa para os modelos 1 e 3, 

correspondentes às respectivas forças horizontais máximas obtidas em cada modelagem. 

Observa-se inicialmente nos resultados do modelo 1 que as tensões de tração se estenderam até 

a 5a fiada, enquanto que no caso do modelo 3 a separação física entre a 1a junta horizontal e o 

bloco da 2a fiada impediu a transferência dessas tensões. Esta situação de separação na 1a junta 

horizontal também foi observada no ensaio. Ainda assim, o modelo 3 apresentou pequena região 

submetida a tensões de tração vertical, podendo ser entendido como uma migração das trações 
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na base, verificadas no modelo 1, para as juntas superiores, isto é, mesmo permitindo-se 

separação na 1a junta horizontal surgem tensões de tração no painel. É importante perceber a 

diferença entre os dois modelos numéricos, no sentido de que a separação física na 1a junta 

implica, necessariamente, em ocorrência de maiores intensidades de tensões de compressão 

numa região menor da seção transversal. Além disso, uma vez ocorrida a fissura não há mais 

possibilidade de transferir tensões de tração, de modo que seus valores reduzem-se a zero. 

Considerando-se esses dois fatores em conjunto, maiores tensões de compressão e nulidade de 

tensões de tração à medida que se desenvolve a fissuração, pode-se traduzir o mecanismo como 

a migração da resultante de compressão. Dessa forma, a propagação da fissura horizontal resulta 

no deslocamento da resultante de compressão, no mesmo sentido da fissuração, bem como na 

redução da seção transversal e, conseqüentemente, no acréscimo das tensões de compressão na 

parte íntegra da seção transversal. As FIGURA 5.4-4 (b) e (d) ilustram tal comportamento, nas 

quais observa-se que o modelo 1 apresentou pequenas intensidades de trações, enquanto que o 

modelo 3, além de apresentar valores nulos de tração ao longo de 30 cm da junta na base, 

contemplou o acréscimo das tensões de compressão. Outro ponto a destacar é que as pequenas 

trações verificadas no modelo 1, quase constantes por 5 cm da seção, representam a 

plastificação daquela junta, verificando-se, dessa forma, a impossibilidade de propagação dessa 

plastificação ao longo do seu comprimento. Por fim, vale o comentário a respeito da ocorrência 

de trações na 7a junta horizontal do modelo 3, indicando que, apesar da fissuração na base, ainda 

há possibilidade de outras juntas do painel serem tracionadas. 

(a) 

 
(b) 
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(c) 

(d) 

FIGURA 5.4-4 Distribuição de tensões segundo os modelos numéricos: (a) Tensões normais 
verticais S22 e (b) Tensões na 1a e 7a juntas horizontais do modelo 1; (c) Tensões normais verticais 

S22 e (d) Tensões na 1a e 7a juntas horizontais do modelo 3. 

A FIGURA 5.4-5 ilustra as curvas força horizontal x deslocamento horizontal, obtidas 

segundo os três modelos numéricos para comparação com a obtida experimentalmente. A curva 

experimental refere-se ao transdutor T2 do modelo de ensaio PISG1, conforme descrito no item 

3.5.4, assim como os resultados numéricos referem-se à posição equivalente nos respectivos 

modelos. Observa-se que os três modelos numéricos apresentaram a mesma rigidez inicial, 

sendo maior que a do modelo experimental, como nos casos anteriores. Pode-se verificar, 

também, que o modelo 1 foi incapaz de representar a perda de rigidez do ensaio, fato este que 

pode ser atribuído à não representação da fissuração horizontal na 1a junta, em outras palavras, 

por não simular a anulação das tensões de tração nesta junta. Além disso, a força horizontal de 

ruptura, igual a 4,2 kN, foi bem menor que a verificada no ensaio, igual a 7,2 kN. Dessa forma, 

decidiu-se utilizar superfícies de contato na tentativa de representar tal fenômeno. Com isso, 

observou-se que o modelo 2 representou, de forma tímida, a perda de rigidez do modelo 

experimental, chegando à força horizontal de ruptura igual a 5,4 kN. Durante as análises, 

percebeu-se que a ruptura teórica do modelo 2 ocorreu na argamassa, isto é, os parâmetros 

utilizados no critério MOHR-COULOMB foram insuficientes para permitir que o painel 

suportasse força horizontal de maior intensidade. Uma alternativa para esse problema seria a 

consideração de parâmetros de encruamento no referido critério. No entanto, julgou-se 

inadequado tomar partido dessa alternativa por não se ter informações, na literatura pesquisada, 

a respeito do encruamento de argamassas. Ainda assim, foi avaliada uma terceira alternativa de 

modelo numérico, no qual a argamassa foi considerada como material elástico linear sem 

adoção de critérios de plasticidade e ruptura, conforme descrito anteriormente. Para este caso 

percebeu-se a semelhança entre as curvas do modelo 3 e do experimental, de modo que 
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relevante parcela da não-linearidade do ensaio pode ser atribuída à fissuração na base do painel, 

cuja ruptura ocorreu com intensidade da força horizontal igual a 6,7 kN. 
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FIGURA 5.4-5 Gráfico força horizontal x deslocamento horizontal do modelo PISG1: comparação 

entre os resultados experimental e numérico. 

Embora o modelo numérico 3 tenha apresentado resultados satisfatórios na simulação 

do modelo de ensaio PISG1, pode-se dizer, em princípio, que no caso dos painéis acoplados não 

se esperariam resultados tão satisfatórios, pois, além da fissuração na base, esses painéis 

apresentaram ruptura com fissuração diagonal. 

A partir desses resultados, e observando as FIGURA 5.4-1(c) e FIGURA 5.4-4(d), 

percebe-se a semelhança entre os resultados do modelo 3 e o modelo simplificado descrito no 

item 5.4.1, enfatizando a conclusão de que tais modelos são parecidos por simularem apenas a 

não-linearidade associada à fissuração na base. Isto estabelece a qualidade desse modelo 

simplificado, e fornece subsídios para o emprego de modelos numéricos adequados para a 

simulação dos painéis ensaiados. 

5.5. MODELAGEM DO PAINEL COM ABERTURA DE PORTA PPSG1 

5.5.1. Modelos para análise linear 

Foram empregados dois modelos para se fazer uma avaliação prévia, considerando 

comportamento elástico-linear. Inicialmente foi utilizado um modelo com elementos barra, 

denominado pórtico equivalente, semelhante ao avaliado por Nascimento Neto (1999). O 

modelo consiste na utilização de barras flexíveis e trechos rígidos para simular o acoplamento 

do painel, conforme ilustração da FIGURA 5.5-1(a). Neste caso, foram consideradas duas barras 

verticais, posicionadas no centro de gravidade da seção retangular de cada parede, com as 

correspondentes características geométricas. Quanto à barra horizontal flexível, foi considerado, 
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nas duas extremidades, um prolongamento do seu comprimento para o interior de cada parede, 

igual à metade da altura total da seção do lintel. As características geométricas e mecânicas 

dessa barra horizontal foram determinadas a partir da seção homogeneizada do lintel, FIGURA 

5.5-1(b) e (c). Neste caso em especial, não se considerou a contribuição do graute na 

composição da seção. Isto foi adotado porque, como será visto mais adiante, não houve 

contribuição considerável do grauteamento e da armadura vertical na rigidez dos painéis 

acoplados. Quanto às barras horizontais rígidas, segundo Corrêa (1991), a consideração de uma 

seção transversal com altura igual à metade do pé-direito é suficiente para simular, de forma 

adequada, a rigidez desejada para o trecho rígido. 

15,0
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7,6
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concreto

graute

alvenaria

4,7  
(b) 

Barra 
vertical

Trecho 
rígido

Barra 
horizontal

 
(a) 

50,25

alvenaria

4,7  
(c) 

FIGURA 5.5-1 Modelo de barras para o painel com abertura de porta: (a) Disposição das barras 
nas paredes e no lintel; (b) Seção do lintel no painel e (c) Seção homogeneizada do lintel. 

A Tabela 5.5-1 contém os valores das características geométricas e mecânicas 

consideradas no modelo de barras. Para determinação das propriedades da seção homogeneizada 

do lintel, consideraram-se os seguintes módulos de deformação individuais: Ealv = 6.012 MPa; 

Econcreto = 21.050 MPa. Além dessas características, utilizou-se, também, a área de cisalhamento, 

tanto do lintel quanto das paredes, para se levar em consideração a deformação por 

cisalhamento desses elementos. Neste caso, considerou-se um fator de forma igual a 1,2 para o 

cálculo dessas correspondentes áreas. 
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Tabela 5.5-1 Características geométricas e mecânicas das barras verticais e horizontal. 

Barras verticais Barra horizontal 
Ebruta 

(kN/cm2) 
Ibruta 
(cm4) 

Abruta 
(cm2) 

Ehomog 
(kN/cm2) 

I homog. 
(cm4) 

A homog. 
(cm2) 

601,2 24.800 186 601,2 2.414,8 314,6 
Observações: 

- Os valores de Ebruta, Ibruta e Abruta correspondem ao módulo de 
deformação, ao momento de inércia e à área da seção das paredes, 
todos referidos à área bruta da seção; 

- Os valores de Ehomog, Ihomog e Ahomog correspondem às 
características da seção homogeneizada do lintel; 

Também foi empregado um modelo em elementos finitos para a análise linear desse 

painel. Neste caso, o painel foi considerado com espessura igual à equivalente, e = 2,56 cm, 

enquanto que a laje foi considerada com largura igual a 8,25 cm, correspondente à largura do 

perfil metálico utilizado para distribuição da força vertical. Foi considerado, também, o módulo 

de deformação da alvenaria relativo à área líquida Ealv = 19.030 MPa. Quanto ao concreto da 

laje de topo foi utilizado um módulo de deformação igual a 21.050 MPa. Da mesma forma que 

no modelo com elementos barra, desprezou-se a contribuição do graute da verga. A 

discretização realizada foi a mesma do painel isolado, constituída por uma rede de 3 x 5 

elementos em cada bloco do painel. A FIGURA 5.5-2 ilustra o modelo numérico do painel com 

abertura de porta, na qual se ilustram as forças verticais nas duas paredes e a força horizontal na 

laje de topo, consideradas como pressões nas correspondentes faces dos elementos finitos. 

 
FIGURA 5.5-2 Discretização do modelo numérico do painel com abertura de porta PPSG1. 
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A partir da avaliação do ensaio do painel PPSG1, verificou-se a formação de um 

trecho preponderantemente linear antes do surgimento da primeira fissura visível. Este trecho 

corresponde à etapa inicial com comportamento elástico, na qual não ocorrem deformações 

plásticas e, por conseguinte, fissuração visível do painel. Com essa etapa identificada, pôde-se 

estimar a intensidade da força horizontal e o correspondente deslocamento que limitaram esse 

comportamento, obtendo-se os seguintes valores: FH = 15 kN e dexp = 0,91 mm, sendo dexp o 

deslocamento horizontal medido na laje de topo. 

Quanto aos resultados, foram obtidos os seguintes valores para o deslocamento 

horizontal no topo dos modelos: 

 Modelo com elementos barra: dtopo = 0,86 mm; 

 Modelo em elementos finitos: dtopo = 0,60 mm. 

A partir desses valores, percebe-se que o modelo que utiliza elementos barra 

apresentou resultado mais próximo do experimental, com diferença igual a 5%. Isto demonstra a 

necessidade de se avaliar com mais profundidade a modelagem em elementos finitos, pois, além 

das dificuldades encontradas na análise não-linear, como será visto no item seguinte, o resultado 

para o comportamento linear também não se mostrou adequado. 

5.5.2. Modelo não-linear em elementos finitos 

Como os resultados do modelo do painel PISG1 utilizando-se apenas os critérios 

“Concrete” e “Mohr-Coulomb” não apresentou resultados satisfatórios, partiu-se do princípio 

que o mesmo também não apresentaria bons resultados na análise dos painéis acoplados. Neste 

caso, optou-se por utilizar o modelo com interações de contato, sendo que: 

 As superfícies de contato foram utilizadas entre a argamassa e os blocos da 1a e 11a 

fiadas das paredes, isto é, na base e no topo de cada parede; 

 Os critérios “Concrete” e “Mohr-Coulomb” foram considerados para os blocos e 

argamassa, respectivamente. Apesar do critério “Mohr-Coulomb” não ter apresentado resultados 

satisfatórios na modelagem do painel isolado, decidiu-se mantê-lo no modelo do painel porta 

devido à ocorrência da fissuração diagonal durante no ensaio. 

Essas superfícies de contato foram utilizadas, assim como no painel PISG1, com o 

intuito de simular o efeito da propagação da fissura horizontal e da separação física entre bloco 

e argamassa. Os parâmetros considerados para o critério dos contatos foram os mesmos 

utilizados no painel PISG1. A discretização do painel foi a mesma utilizada no modelo para a 

análise linear, ilustrada na FIGURA 5.5-2. 

Antes de se fazer qualquer análise, é importante comentar que o modelo ora avaliado 

não apresentou resultado satisfatório para a força horizontal de ruptura do ensaio. O modelo 

numérico resultou numa força horizontal de ruptura igual a 9,5 kN, enquanto que no ensaio do 
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painel a intensidade da força foi igual a 27,2 kN. Dessa forma, as avaliações feitas neste item 

têm como objetivo apontar as deficiências da modelagem. 

A FIGURA 5.5-3 ilustra a distribuição das tensões normais verticais S22 e o diagrama 

das mesmas tensões na 1a e 7a juntas horizontais de argamassa de cada parede. Verifica-se, 

inicialmente, a ocorrência de concentrações de tensão nos cantos da base das paredes e nos 

cantos da abertura, e que as tensões no lintel são preponderantemente de tração. Da mesma 

forma, verifica-se que a compressão mais intensa ocorreu na base da parede P1, enquanto que a 

tração mais intensa ocorreu na base da parede P2. No detalhe da FIGURA 5.5-3(a), pode ser 

verificado que o processo de fissuração horizontal na base da parede P2 foi iniciado, porém não 

ocorreu com a extensão observada no ensaio do correspondente painel. Avaliando agora os 

gráficos das FIGURA 5.5-3(b) e (c), verifica-se que na base de P2 a distribuição das tensões é 

aproximadamente linear, e que uma pequena parte da seção transversal, cerca de 5 cm, 

apresentou tensão normal vertical S22 nula, o que corresponde à pequena fissura horizontal 

destaca na FIGURA 5.5-3(a). As intensidades das tensões de compressão na parede P2 

variaram, aproximadamente, entre 0,65 kN/cm2 e 0. Ao contrário, na base da parede P1 não 

ocorreram tensões nulas. Neste caso, observa-se apenas o efeito da flexão, traduzido pelo alívio 

e pelo acréscimo da pré-compressão, observando-se variação das tensões na seção da base entre 

0,75 kN/cm2 e 0,05 kN/cm2. Além disso, desconsiderando-se os picos na distribuição de tensões 

na seção, pode-se observar que à meia altura das paredes, 7a junta horizontal, o alívio da 

compressão vertical foi menos intenso na parede P1, em que o menor e o maior valor são 

aproximadamente iguais a 0,44 kN/cm2 e 0,35 kN/cm2, respectivamente. Isto pode ser atribuído 

à presença do lintel, pois surge uma compressão excêntrica adicional devido ao acoplamento. 

No caso da parede P2, as intensidades das tensões de compressão na 7a junta horizontal 

variaram entre 0,44 kN/cm2 e 0,20 kN/cm2. 

 
(a) 

P1 P2 
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(b) (c) 

FIGURA 5.5-3 Distribuição de tensões normais verticais S22 nas paredes do painel: (a) Panorama 
geral das tensões no painel e detalhe do início da fissuração na base da parede P2; (b) Tensões na 1a 

e 7a juntas horizontais da parede P1 e (c) Tensões na 1a e 7a juntas horizontais da parede P2. 

A FIGURA 5.5-4 ilustra a distribuição das deformações plásticas PE12 associadas à 

tensão de cisalhamento S12. Percebe-se que, no panorama geral, essas deformações 

apresentaram valor muito pequeno, praticamente nulo, na maior parte do painel, indicando que 

não ocorreu intensa solicitação. No entanto, observando-se o detalhe das deformações do lintel, 

verifica-se que os picos dessa deformação plástica concentraram-se em suas juntas horizontais. 

Esta foi a causa identificada para que o modelo numérico resultasse numa força horizontal de 

ruptura menor que a do ensaio. Neste caso, o modelo, mais especificamente o critério Mohr-

Coulomb, falha na representação do comportamento da argamassa do lintel. Provavelmente o 

problema está associado à intensa fissuração nesta região, isto é, a plastificação permitida pelo 

critério não representa de forma adequada essa fissuração. Dessa forma, uma reavaliação do 

critério considerado para as juntas de argamassa do lintel é algo de extrema importância para 

futuras análises numéricas. Além disso, também seria interessante reavaliar os parâmetros 

considerados para as interações de contato. Neste caso, pode haver alguma penetração entre as 

superfícies de contato no canto comprimido da abertura, o que prejudica a solução numérica do 

problema. Outra posição que poderia ser adotada quanto a esses modelos, seria a utilização de 

elementos finitos de junta, os quais permitem a simulação numérica dos efeitos de 

escorregamento e separação das juntas de argamassa. Na biblioteca do Abaqus existe um tipo de 

elemento junta, no entanto sua aplicação na modelagem aqui realizada torna-se impraticável, 

pois há a necessidade de se utilizar dois nós em cada ponto da rede em elementos finitos, 

elevando demasiadamente o custo computacional. Por causa dessas limitações, optou-se por não 

fazer a modelagem numérica dos outros painéis, sugerindo esse estudo numérico como pesquisa 

futura. Além das sugestões feitas para o prosseguimento dos estudos numéricos deve-se, ainda, 

alertar para a necessidade de levar em consideração no modelo as armaduras construtivas dos 

painéis grauteados. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 5.5-4 Distribuição das deformações plásticas PE12 no painel: (a) Panorama geral das 
deformações no painel e (b) Detalhe do lintel. 

5.6. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.6.1. Efeitos de acoplamento e da armadura vertical 

O efeito do acoplamento causado pela presença do lintel foi avaliado confrontando-se 

separadamente os resultados dos painéis com abertura representativa de porta e de janela com 

aqueles dos correspondentes painéis isolados. Da mesma forma, avaliou-se o efeito da presença 

de armadura vertical construtiva. 

5.6.1.1. Painéis com abertura representativa de porta 

Para se avaliar o efeito de acoplamento causado pelo lintel, confrontaram-se os 

resultados dos modelos sem graute e armadura vertical PISG1 e PPSG1, e dos modelos com 

graute e armadura vertical PICG1 e PPCG1. Na pior das hipóteses o painel acoplado 

apresentaria força de ruptura duas vezes maior que a do painel isolado, situação na qual o lintel 

possuiria extremidades articuladas e funcionaria apenas na compatibilização dos deslocamentos 

horizontais no topo. A FIGURA 5.6-1(a) ilustra os deslocamentos horizontais dos modelos não 

grauteados, curvas (1) e (2), e um terceiro gráfico obtido multiplicando-se por 2 os registros da 

força horizontal do modelo PISG1. Neste caso, verifica-se que o painel acoplado apresentou 

tanto rigidez quanto força de ruptura maior que o dobro do painel isolado. Isto indica que a 
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presença do lintel não implica apenas na redução dos deslocamentos horizontais, mas, também, 

no considerável acréscimo da resistência do painel. Tendência semelhante pode ser observada 

nos modelos grauteados, FIGURA 5.6-1(b). 
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(b) 

FIGURA 5.6-1 Avaliação do efeito de acoplamento causado pelo lintel nos painéis com abertura de 
porta: (a) Painéis sem graute e armadura vertical e (b) Painéis com graute e armadura vertical. 

Essas diferenças de rigidez e resistência podem ser mais bem avaliadas pelos 

resultados contidos na Tabela 5.6-1. Estão apresentados os valores de rigidez inicial, conforme 

inclinações das linhas de tendência apresentadas no capítulo anterior; as forças e respectivos 

deslocamentos correspondentes ao surgimento da primeira fissura visível; as forças e 

respectivos deslocamentos correspondentes à ruptura do painel; e os máximos deslocamentos 

registrados ao final de cada ensaio. Verifica-se, inicialmente, que as rigidezes dos modelos 

acoplados são maiores que o triplo dos correspondentes modelos isolados. No caso dos modelos 

PISG1 e PPSG1 o acoplamento resultou num painel com rigidez 3,46 vezes maior, indicando 

que o lintel representou cerca de 1,46 desse acréscimo. No caso dos modelos PICG1 e PPCG1 

esse acoplamento resultou numa rigidez 3,65 vezes maior, indicando maior efetividade do lintel 
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que representou cerca de 1,65 do acréscimo. Outro ponto a destacar refere-se ao surgimento da 

primeira fissura visível na base das paredes. Nota-se que também houve acréscimos dessas 

forças, iguais a 3,1 e 3,6 vezes para os modelos sem e com graute, respectivamente. Da mesma 

forma, o grauteamento e armadura vertical proveram o retardamento da fissuração na base das 

paredes do painel acoplado, em que o modelo PPCG1 apresentou a correspondente força com 

intensidade 39% maior que a do painel PPSG1. É importante comentar que para essa 

intensidade de carregamento o lintel do modelo PPSG1 apresentava pouca fissuração, enquanto 

que o do modelo PPCG1 apresentava-se bastante fissurado. Como não poderia ser diferente, o 

acoplamento resultou em acréscimo significativo da força de ruptura dos modelos. Os modelos 

sem graute apresentaram diferença igual a 3,72 em favor do painel acoplado, enquanto que no 

caso dos modelos grauteados essa diferença foi igual a 2,57 vezes, também em favor do painel 

acoplado. É importante lembrar que o modelo PPCG1 poderia apresentar maior força de 

ruptura, caso não tivesse ocorrido a fissura entre a laje de topo e a alvenaria na região do lintel. 

Por fim, destaca-se a proximidade dos deslocamentos no instante da ruptura, com valores em 

torno de 5,3 mm, e a maior ductilidade do modelo PPCG1, que apresentou máximo 

deslocamento 54% maior que aquele no instante da ruptura. 

Tabela 5.6-1 Efeito de acoplamento: comparação entre os modelos da 1a, 2a e 3a configurações. 

Modelo Rigidez inicial 
(kN/mm) 

Ffis.  
(kN) Frup. (kN) drup. (mm) dmáx. 

(mm) 
PISG1 4,45 5,8 7,3 4,1 4,3 
PPSG1 15,42 18,0 27,2 5,2 5,3 
PICG1 4,45 7,0 10,7 5,6 5,8 
PPCG1 16,26 25,0 25,7 5,3 8,2 

Observações: 
- PISG1: modelo isolado sem utilização de graute e armadura vertical; 
- PPSG1: modelo acoplado sem utilização de graute e armadura vertical; 
- PICG1: modelo isolado com utilização de graute e armadura vertical; 
- PPCG1: modelo acoplado com utilização de graute e armadura vertical; 
- Todos os modelos referem-se à pré-compressão estimada de 1,64 MPa; 
-  Ffis. refere-se à força horizontal correspondente ao surgimento da primeira 

fissura visível na base dos painéis. 

A FIGURA 5.6-2 ilustra os deslocamentos horizontais registrados pelo transdutor T1 

para os modelos da 2a e 3a configurações de ensaio, de modo a se avaliarem as tendências de 

modificação no comportamento ao se utilizar graute e armadura vertical. Os efeitos da pré-

compressão já foram avaliados em itens anteriores, de modo que se optou por não comentá-los 

para evitar sua repetição. Uma primeira observação consiste nos resultados do modelo PPCG1, 

em que se verifica menor trecho com comportamento linear que o do modelo PPSG1. Apesar de 

toda instrumentação utilizada, não foi possível identificar a causa desse problema. Todavia, 

pode-se fazer uma análise qualitativa com os resultados assim obtidos. Verifica-se inicialmente 
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que a ruptura do modelo grauteado ocorreu com deslocamento no topo bem próximo do não 

grauteado. Verifica-se, também, que a força horizontal de ruptura do painel armado foi um 

pouco menor que a do painel sem armadura vertical. É importante comentar mais uma vez que 

isto pode ter ocorrido devido ao problema da fissuração entre a laje de topo e a alvenaria do 

lintel. Caso não tivesse ocorrido a separação entre laje e alvenaria, correspondente a uma seção 

transversal do lintel sem contribuição da laje, a ruptura do painel PPCG1 corresponderia, 

provavelmente, a maior intensidade da força horizontal. Outro ponto importante é o ganho de 

ductilidade do modelo grauteado, em relação ao modelo sem graute. 

Quanto aos modelos submetidos a menor intensidade de pré-compressão, não está bem 

perceptível nos gráficos, mas há uma diferença entre a rigidez inicial dos painéis PPCG2 e 

PPSG2. No entanto, pode-se verificar com mais clareza que a força de ruptura do painel PPCG2 

foi maior que a do painel PPSG2. Ao contrário do modelo com maior intensidade de pré-

compressão, não ficou evidenciado um ganho de ductilidade, pois os máximos deslocamentos 

registrados apresentaram valores muito próximos. Aliás, é interessante destacar que os 

deslocamentos correspondentes a maior força horizontal dos quatro painéis apresentaram 

valores muito próximos. 
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FIGURA 5.6-2 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: comparação entre os modelos 

PPCG1, PPSG1, PPCG2 e PPSG2. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.6-2, pode-se verificar, inicialmente, 

que não houve alteração significativa na rigidez do painel PPCG1 em relação à do painel 

PPSG1, com diferença igual a 6%. No caso dos painéis PPCG2 e PPSG2, há uma diferença 

igual a 29% em favor do painel armado. Quanto aos trechos iniciais com comportamento linear, 

observa-se que a presença da armadura vertical não produziu modificação substancial em suas 

extensões. Observa-se, também, que a força horizontal correspondente ao surgimento da 

primeira fissura visível apresentou valor muito próximo para os painéis de uma mesma 

configuração. No caso dos painéis PPCG1 e PPSG1, é importante comentar que essa fissura 
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ocorreu no lintel, enquanto que nos outros dois painéis, a fissura do PPCG2 ocorreu no lintel e a 

do painel PPSG2 ocorreu na base da parede P2. Embora os valores sejam próximos, a diferença 

entre a força correspondente à primeira fissura visível do painel PPCG2 foi 18% maior que a do 

painel PPSG2. Como comentado anteriormente, a força horizontal correspondente à ruptura do 

painel PPCG2 foi maior que a do painel PPSG2, com diferença igual a 31%. Também conforme 

comentário anterior, o painel PPCG1 apresentou força de ruptura um pouco menor que a do 

painel PPSG2, o que pode ser atribuído à separação entre laje e alvenaria na região do lintel. É 

interessante observar a proximidade entre os deslocamentos dos quatro painéis no instante da 

ruptura. Além disso, verifica-se a maior ductilidade do painel PPCG1, pois o máximo 

deslocamento registrado foi 55% maior que aquele no instante da ruptura. 

Tabela 5.6-2 Efeito da armadura vertical: comparação entre os modelos da 2a e 3a configurações. 

Modelo Rigidez inicial 
(kN/mm) 

∆linear 
(kN) 

Ffis.  
(kN) 

Frup.  
(kN) 

drup.  
(mm) 

dmáx. 
(mm) 

PPSG1 15,42 1 – 15 18 27,2 5,2 5,3 
PPCG1 16,26 1 – 16* 19 25,7 5,3 8,2 
PPSG2 11,43 1 – 9 13 18,4 5,2 7,0 
PPCG2 14,71 1 – 9 11 24,1 5,6 5,8 

Observações: 
- ∆linear representa o trecho inicial com comportamento linear, associado à etapa 

sem ocorrência de fissuração visível; 
- O trecho marcado com * indica que seu intervalo não foi determinado, assim 

como os outros, a partir da curva força horizontal x deslocamento; 
- Ffis. refere-se à força horizontal correspondente ao surgimento da primeira 

fissura visível na base dos painéis; 
- Frup. refere-se à força horizontal correspondente à ruptura do painel; 
- drup. refere-se ao deslocamento horizontal correspondente a Frup; 
- dmax.. refere-se ao máximo deslocamento horizontal registrado no ensaio. 

A efetividade do acoplamento também pode ser avaliada pelas deformações absolutas 

sofridas pelo lintel de cada modelo. Neste caso, a FIGURA 5.6-3 ilustra tais deformações 

relativas aos modelos PPSG1, PPCG1, PPSG2, e PPCG2, em que os pares de transdutores 

correspondem àqueles descritos no item 3.5.4. Observando-se inicialmente os resultados dos 

modelos não grauteados constata-se que o acoplamento foi mais eficiente no modelo com maior 

pré-compressão, denominado PPSG1, pois além de ocorrerem maiores encurtamentos neste 

modelo, não surgiram trações no par T22-T23 do modelo PPSG2. Pode-se dizer que essa 

ausência de tração caracterizou a desvinculação do lintel em relação à parede P2, isto é, surgiu 

uma articulação entre o lintel e a parede. Quanto aos modelos grauteados verifica-se claramente 

que seus lintéis foram mais solicitados que os dos modelos sem graute: primeiramente porque 

ocorreram maiores encurtamentos; e em segundo porque ao se iniciar o processo de fissuração, 

as armaduras impediram sua propagação excessiva e garantiram ao lintel capacidade de 

absorção das trações. É importante comentar que esse acréscimo na capacidade de absorção de 
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esforços do lintel deveu-se, também, à presença da armadura vertical no canto da abertura, a 

qual impediu o prolongamento da fissura horizontal abaixo da verga. Além disso, deve-se 

destacar que as armaduras utilizadas são representativas de uma configuração construtiva, isto é, 

são armaduras que não foram dimensionadas para absorver as tensões de tração causadas pela 

flexão do painel. 
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FIGURA 5.6-3 Deformações absolutas do lintel: comparação entre os modelos PPSG1, PPCG1, 

PPSG2 e PPCG2. 

Com base nesses e nos comentários do item 4.4.4, pode-se resumir o efeito da 

armadura construtiva vertical nos painéis com abertura de porta nas seguintes afirmações: 

 Para os painéis PPSG1 e PPCG1, a armadura vertical não produziu alteração 

substancial na rigidez inicial, resultando numa diferença de 6% em favor do painel armado; 

 No caso dos painéis PPSG2 e PPCG2 houve considerável acréscimo na rigidez 

inicial, sendo verificada diferença de 29% em favor do painel armado; 

 Não houve alteração significativa na extensão dos trechos iniciais com 

comportamento linear; 

 Não houve alteração substancial na força correspondente ao surgimento da 

primeira fissura visível. No entanto, nos painéis sem armadura vertical essa fissura surgiu na 

base da parede P1, enquanto que nos painéis com armadura surgiu no lintel. É importante 

comentar que embora a fissuração tenha ocorrido numa seqüência diferente, o mecanismo de 

ruptura foi semelhante; 

 Os lintéis dos PPCG1 e PPCG2 foram mais solicitados que os dos painéis PPSG1 e 

PPSG2; 
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 A armadura vertical não impediu o surgimento da fissura horizontal no canto 

tracionado da abertura e na base das paredes, no entanto sua propagação e abertura foram 

eficientemente controladas; 

Quanto aos efeitos da pré-compressão, baseando-se nos comentários feitos nos itens 

4.3.3 e 4.4.3, pode-se resumi-los em: 

 A rigidez inicial dos painéis submetidos a maior intensidade de pré-compressão foi 

maior, resultando em acréscimos da ordem de 35% nos painéis sem graute e armadura, e de 

10% nos painéis com graute e armadura vertical; 

 Também se percebeu que o trecho inicial com comportamento linear foi mais 

longo, no caso dos painéis submetidos a maior intensidade da pré-compressão; 

 Da mesma forma, houve retardamento na ocorrência da primeira fissura visível. É 

importante comentar que essa fissura surgiu na base da parede P2, no caso dos painéis sem 

armadura vertical, e no lintel, no caso dos painéis que dispunha dessa armadura; 

 A força de ruptura dos painéis submetidos a maior intensidade de pré-compressão 

também foi maior, sendo observadas diferenças da ordem de 48% e 7%, em favor dos painéis 

PPSG1 e PPCG1, respectivamente. Neste caso, percebe-se que esse efeito foi mais intenso no 

painel sem graute e armadura vertical; 

 A maior pré-compressão do painel PPSG1 impediu que ocorresse fissura no canto 

tracionado da abertura. É importante comentar que, no caso do painel PPCG1, surgiu essa 

fissura, o que também pode ser atribuído a não atuação da seção composta do lintel devido à 

separação entre laje e alvenaria; 

 No caso dos painéis sem armadura e graute vertical, aquele submetido à maior 

intensidade de pré-compressão não apresentou a formação da articulação no topo da parede P2; 

 Por fim, pode-se dizer que o lintel do painel PPSG1 foi mais solicitado que o do 

painel PPSG2, no seu comportamento de flexão. 

5.6.1.2. Painéis com abertura representativa de janela 

Ainda pode ser feita outra avaliação do efeito de acoplamento causado pelo lintel. 

Neste caso, foram confrontados os resultados dos painéis isolados PISG1 e PICG1 com os dos 

painéis PJSG1 e PJCG1, respectivamente. Da mesma forma que na comparação com os painéis 

com abertura de porta, na pior das hipóteses, os painéis com abertura de janela apresentariam 

força de ruptura duas vezes maior que a do painel isolado. A FIGURA 5.6-4(a) ilustra os 

deslocamentos horizontais versus força horizontal dos modelos não grauteados, na qual observa-

se que o painel acoplado apresentou tanto rigidez quanto força de ruptura maiores que o dobro 

do painel isolado. Neste caso, verifica-se o considerável acréscimo na resistência do painel 

acoplado, quando comparada com o máximo valor da força associada à curva (3), obtida pela 
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duplicação das forças da curva do painel PISG1. Além disso, pode-se perceber que os 

deslocamentos do painel acoplado foram significativamente menores que os do painel isolado. 

Essas tendências também podem ser observadas nos painéis grauteados, FIGURA 5.6-4 (b). 
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FIGURA 5.6-4 Avaliação do efeito de acoplamento causado pelo lintel nos painéis com abertura de 
janela: (a) Painéis sem graute e armadura vertical e (b) Painéis com graute e armadura vertical. 

A Tabela 5.6-3 contém os valores de rigidez inicial, conforme inclinações das linhas 

de tendência apresentadas anteriormente, as forças correspondentes ao surgimento da primeira 

fissura visível na base das paredes, as forças e respectivos deslocamentos correspondentes à 

ruptura do painel, assim como os máximos deslocamentos registrados ao final de cada ensaio. 

Verifica-se, inicialmente, que a rigidez dos painéis acoplados é maior que o quádruplo dos 

correspondentes painéis isolados. No caso dos painéis PISG1 e PJSG1, o acoplamento resultou 

num painel com rigidez inicial 4,22 vezes maior que a do painel isolado. Considerando que o 

painel acoplado pode ser idealizado como dois painéis isolados ligados por dois lintéis, verifica-

se que esses lintéis representaram cerca de 2,22 desse acréscimo. No caso dos painéis PICG1 e 
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PJCG1, o acoplamento resultou numa rigidez 4,13 vezes maior que a do painel isolado. Os 

lintéis, agora, representaram cerca de 2,13 desse acréscimo. Observa-se que a contribuição dos 

lintéis no acoplamento foi praticamente a mesma nos dois tipos de painéis, isto é, 

independentemente do painel conter ou não armadura vertical. Pelos resultados apresentados na 

tabela, pode-se perceber, ainda, que o acoplamento resultou em acréscimo considerável da força 

de ruptura. O painel PJSG1 apresentou força de ruptura 3,01 vezes maior que a do painel 

isolado PISG1, isto é, 51% maior que o dobro da resistência do mesmo painel isolado. No caso 

do painel PJCG1, essa diferença foi igual a 2,48 vezes, correspondendo a um acréscimo de 24% 

na resistência dobrada do painel isolado PICG1. Por último, destaca-se a acentuada redução no 

deslocamento dos painéis acoplados no instante da ruptura, ocorrendo valores 61% e 41%, 

relativos aos painéis PJSG1 e PJCG1, respectivamente menores que os dos painéis PISG1 e 

PICG1. Além disso, também se pode verificar que os máximos deslocamentos foram 

praticamente iguais àqueles no instante da ruptura, em qualquer dos quatro painéis. 

Tabela 5.6-3 Efeito de acoplamento: comparação entre os modelos da 1a, 4a e 5a configurações. 

Modelo Rigidez inicial 
(kN/mm) 

Ffis.  
(kN) 

Frup.  
(kN) 

drup.  
(mm) 

dmáx. 
(mm) 

PISG1 4,45 5,8 7,3 4,1 4,3 
PJSG1 18,80 17,0 22,0 1,6 1,7 
PICG1 4,45 7,0 10,7 5,6 5,8 
PJCG1 18,40 19,0 26,5 3,3 3,8 

Observações: 
- Todos os modelos referem-se à pré-compressão estimada de 1,64 MPa; 
- Ffis. refere-se à força horizontal correspondente ao surgimento da primeira 

fissura visível na base dos painéis; 
- Frup. refere-se à força horizontal correspondente à ruptura do painel; 
- drup. refere-se ao deslocamento horizontal correspondente a Frup; 
- dmax.. refere-se ao máximo deslocamento horizontal registrado no ensaio. 

A FIGURA 5.6-5 ilustra os deslocamentos horizontais ocorridos na laje de topo dos 

painéis da 3a e da 4a configurações de ensaio, de modo a se avaliarem as modificações no 

comportamento desses painéis devido à presença de graute e de armadura vertical. Como os 

efeitos da pré-compressão já foram exaustivamente avaliados em itens anteriores, optou-se por 

não comentá-los para evitar sua repetição. Comparando-se, inicialmente, os resultados dos 

painéis PJCG1 e PJSG1, curvas (1) e (2), respectivamente, verifica-se comportamento 

semelhante até a ruptura do painel PJSG1. Mais que isso, percebe-se que a rigidez inicial foi 

praticamente a mesma, conforme valores da Tabela 5.6-3. Pelos gráficos, é notório o ganho de 

ductilidade experimentado pelo painel armado, sendo observado não só acréscimo na força de 

ruptura, mas também no deslocamento máximo registrado. No caso dos painéis PJSG2 e PJCG2 

submetidos à menor intensidade de pré-compressão, curvas (3) e (4), também não se percebe 

grande diferença na rigidez inicial. Ao contrário dos painéis submetidos à maior intensidade de 
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pré-compressão, apesar do painel com armadura apresentar maior força horizontal de ruptura, 

não se verifica ganho expressivo de ductilidade. É importante destacar que após a máxima força 

horizontal, observa-se decréscimo suave de sua intensidade, isto é, os painéis ainda se 

deformaram sob a solicitação horizontal. Isto indica que existe certa ductilidade após a ruptura 

em todos os quatro painéis, resultando numa ruptura dúctil. 
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FIGURA 5.6-5 Gráfico força horizontal x deslocamentos horizontais: comparação entre os modelos 

PJCG1, PJSG1, PJCG2 e PJSG2. 

Alguns valores obtidos dos ensaios estão apresentados na Tabela 5.6-4. Pode-se 

verificar, inicialmente, a proximidade na rigidez inicial dos painéis PJCG1 e PJSG1. Outro 

aspecto interessante refere-se ao trecho com comportamento linear, em que se verifica trecho 

mais longo para o painel com armadura vertical. Também foi verificado nos ensaios que, 

embora com intensidades da força horizontal um pouco diferentes, a primeira fissura visível 

ocorreu no lintel superior em ambos os modelos. Além disso, percebeu-se que tal fissuração 

pode ser associada ao cisalhamento. Fato bastante importante foi que a fissuração na base das 

paredes, verificada no painel sem armadura, não se repetiu no painel armado, o que evidencia o 

efeito benéfico da presença da armadura. Outro aspecto importante relaciona-se à força de 

ruptura e aos respectivos deslocamentos horizontais. Neste caso, verifica-se que o painel PJCG1 

chegou à ruptura com intensidade da força horizontal 17% maior que a do painel PJSG1. 

Quanto aos deslocamentos correspondentes à ruptura, verifica-se que o deslocamento do painel 

PJCG1 foi 2,1 vezes maior que o do painel PJSG1. Isto ilustra o considerável ganho de 

ductilidade proporcionado pela armadura. Ainda sob este aspecto, é importante enfatizar que a 

armadura utilizada é representativa de uma armação construtiva. 

Quanto aos modelos submetidos à menor intensidade de pré-compressão, percebe-se a 

diferença entre a rigidez inicial dos painéis PJCG2 e PJSG2. Pode-se verificar, inicialmente, que 

o trecho correspondente ao comportamento linear do painel PJSG2 é mais curto que o do painel 
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PJCG2, com diferença de 62%. Ao contrário, as forças correspondentes ao surgimento da 

primeira fissura visível foram iguais. Essa fissura surgiu no lintel superior em ambos os painéis. 

Ao contrário dos painéis com maior intensidade de pré-compressão, não ocorreu ganho de 

ductilidade no painel armado, verificando-se, inclusive, que sua ruptura ocorreu com 

deslocamento horizontal um pouco menor que o do painel sem armadura. No entanto, a força 

horizontal de ruptura do painel PJCG2 foi apenas 10% maior que a do painel PJSG2, indicando 

que, no caso dos painéis submetidos à menor intensidade de pré-compressão, o ganho de 

resistência, ao se introduzir armaduras verticais nas paredes, foi menor que o ganho verificado 

nos painéis com maior pré-compressão. 

Tabela 5.6-4 Efeito da armadura vertical: comparação entre os modelos da 4a e 5a configurações. 

Modelo Rigidez inicial 
(kN/mm) 

∆linear 
(kN) 

Ffis.  
(kN) 

Frup.  
(kN) 

drup.  
(mm) 

dmáx. 
(mm) 

PJSG1 18,85 1 – 13 17,0 22,0 1,6 1,7 
PJCG1 18,41 1 – 15 19,0 26,5 3,3 3,8 
PJSG2 14,24 1 – 8 15,0 20,6 4,3 5,1 
PJCG2 15,00 1 – 13 15,0 22,6 3,3 4,5 

Observações: 
- Ffis. refere-se à força horizontal correspondente ao surgimento da primeira 

fissura visível na base dos painéis; 
- Frup. refere-se à força horizontal correspondente à ruptura do painel; 
- drup. refere-se ao deslocamento horizontal correspondente a Frup; 
- dmax.. refere-se ao máximo deslocamento horizontal registrado no ensaio. 

Com base nesses comentários, pode-se resumir o efeito da armadura vertical 

construtiva nos painéis com abertura de janela no seguinte: 

 Não foi verificada alteração substancial na rigidez inicial dos painéis com 

armadura e graute vertical em relação aos painéis sem armadura; 

 Houve alteração na extensão dos trechos iniciais de comportamento linear, sendo 

verificadas diferenças da ordem de 15% e 62% em favor dos painéis PJCG1 e PJCG2, quando 

comparados com os painéis PJSG1 e PJSG2. Neste caso, percebe-se que o maior acréscimo 

ocorreu nos painéis sob menor pré-compressão; 

 Quanto ao surgimento da primeira fissura visível, verificou-se que a força 

horizontal correspondente apresentou valores muito próximos. Da mesma forma, essa fissura 

surgiu no lintel superior, independentemente do painel ser armado ou não; 

 As fissuras ocorridas nos cantos tracionados da abertura, dos painéis sem armadura 

vertical, foram eliminadas nos painéis com armadura; 

 Ao contrário do painel PJSG2, não houve formação de rótula no topo da parede P2 

do painel com armadura vertical PJCG2; 
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 A fissuração horizontal na base das paredes também foi eficientemente controlada, 

verificando-se sua total ausência, no caso do painel PJCG1, e pequeno comprimento da fissura 

na base da parede P2, no caso do painel PJCG2; 

 Os deslocamentos no instante da ruptura apresentaram diferenças razoáveis, tendo 

ocorrido deslocamento no painel PJCG1 100% maior que o do painel PJSG1; 

 Por fim, pode-se relatar que as forças horizontais correspondentes à ruptura foram 

maiores nos painéis com armadura vertical, sendo verificadas diferenças da ordem de 20% e 

10% em favor dos painéis PJCG1 e PJCG2, respectivamente. 

Quanto aos efeitos da pré-compressão, baseando-se nos comentários feitos nos itens 

4.6.3 e 4.7.3, pode-se resumi-los em: 

 Assim como nos painéis com abertura de porta, a rigidez inicial foi maior nos 

painéis submetidos à maior intensidade de pré-compressão, verificando-se que os painéis 

PJCG1 e PJSG1 apresentaram, respectivamente, rigidez 32% e 23% maiores que as dos painéis 

PJCG2 e PJSG2; 

 O trecho inicial com comportamento linear também foi mais longo, no caso dos 

painéis submetidos à maior pré-compressão; 

 Também foi observado que ocorreu retardamento no surgimento da primeira 

fissura visível, sendo que os painéis PJCG1 e PJSG1 apresentaram força correspondente a essa 

fissura 27% e 13% maiores que aquelas dos painéis PJCG2 e PJSG2. Além disso, também se 

percebeu que, em todos os painéis com abertura de janela, a primeira fissura visível ocorreu no 

lintel superior; 

 A força de ruptura dos painéis submetidos à maior intensidade de pré-compressão 

também foi maior, sendo observadas diferenças da ordem de 7% e 17%, em favor dos painéis 

PJSG1 e PJCG1, respectivamente; 

 No caso particular dos painéis sem armadura e graute vertical, naquele submetido à 

maior intensidade de pré-compressão, PJSG1, não se formou a articulação no topo da parede P2. 

Além disso, verificou-se que neste mesmo painel a ruptura foi alcançada com deslocamento no 

topo cerca de 63% menor; 

 Para finalizar, pode-se dizer que os lintéis superior e inferior dos painéis 

submetidos à maior pré-compressão apresentaram maiores deformações, isto é, foram mais 

intensamente solicitados. 

É importante comentar que os painéis estudados só dispunham de um pé-direito, 

enquanto que em estruturas reais de edifícios há uma continuidade, no caso de aberturas de 

janela, entre o lintel superior de um andar e o lintel inferior do andar acima. Isto sugere que os 

painéis com abertura representativa de porta dispõem de lintéis com altura da seção transversal 

bem menor que aquela do lintel do painel com abertura de janela, tendo como resultado um 
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acoplamento menos intenso. A FIGURA 5.6-6 ilustra esses painéis e os correspondentes lintéis. 

Os painéis com abertura de janela podem ser observados, com mais freqüência, na periferia da 

edificação. Segundo Nascimento Neto (1999), tanto a rigidez do painel quanto a sua distância 

em relação ao centro de torção do edifício, são características decisivas para a distribuição da 

força horizontal entre os painéis de contraventamento. Neste caso, as paredes dos painéis com 

abertura de janela, que estejam dispostos na periferia, são candidatos em potencial para 

absorverem as maiores parcelas da força horizontal atuante na edificação. 
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Lintel 
superior
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Lintel 
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FIGURA 5.6-6 Disposição dos lintéis em painéis com mais de um pé-direito. 

5.6.2. Avaliação da perda de rigidez dos painéis 

Em todos os resultados avaliados até aqui, foram consideradas as inclinações das 

linhas de tendência seguindo, aproximadamente, tangentes às curvas experimentais. Um outro 

modo de se avaliar esses resultados seria considerar retas secantes às mencionadas curvas. A 

inclinação dessa reta secante, quando comparada com aquela da reta tangente, pode fornecer 

subsídios para a consideração aproximada da não-linearidade física no comportamento dos 

painéis. Neste caso, obtêm-se indicativos de valores de redução na rigidez dos painéis a serem 

utilizados em projeto. 

No caso dos painéis estudados nesta tese, verificou-se que foi adequada a aproximação 

por vários trechos lineares das curvas obtidas experimentalmente. Além disso, em todas as 

curvas ficaram definidos pelo menos dois trechos lineares, devido à fissuração. Para a 

consideração da reta secante, decidiu-se adotar o início do 1o trecho linear119 e o final do 2o 

trecho como os limites para sua definição. Assim sendo, a FIGURA 5.6-7 ilustra os trechos 

lineares tangentes e a reta secante associada ao painel PISG1. Comparando-se os valores da 

inclinação do 2o trecho linear com aquele da reta secante, verifica-se que há, respectivamente, 

reduções iguais a 76% e 53% em relação ao valor do 1o trecho linear. 

                                                      
119 Como descrito em capítulos anteriores, o 1o trecho linear corresponde à fase elástica do 
comportamento do painel, isto é, à etapa sem ocorrência de fissuração visível. 
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FIGURA 5.6-7 Avaliação da rigidez secante do painel PISG1. 

No caso do painel PICG1, FIGURA 5.6-8, essas reduções são iguais a 65% e 54%, 

relativas ao 2o trecho linear e à reta secante, respectivamente. É interessante notar que as 

reduções relativas à reta secante são praticamente iguais nesses dois painéis, isto é, 

independentemente do painel conter armadura e grauteamento vertical. 
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FIGURA 5.6-8 Avaliação da rigidez secante do painel PICG1. 

Para tornar a análise desses resultados mais curta, decidiu-se apresentar os valores 

associados aos demais painéis na forma da Tabela 5.6-5. Verifica-se inicialmente que os valores 

de inclinação da reta secante são, como era de se esperar, maiores que a inclinação do 2o trecho 

linear. Em alguns casos essa diferença chega a ser maior que o dobro, a exemplo do painel 

PPSG2. Como conseqüência disso é que a redução na inclinação associada à reta secante é 

menor que aquela do 2o trecho linear. Essas reduções de inclinação referem-se às colunas ∆Kt e 

∆Ks da tabela, as quais também podem ser entendidas como tendências de reduções na rigidez 

do painel ocasionada por sua fissuração. Pode-se verificar, inicialmente, que no caso dos painéis 
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isolados a redução ∆Ks apresentou valores iguais a 53% e 54%, bem mais próximos que aqueles 

relativos a ∆Kt. Isto favorece a simplicidade do modelo a ser adotado, pois se poderia 

considerar a mesma redução de rigidez, independentemente do painel conter ou não armadura 

vertical. Nos painéis porta, em especial, as reduções, tanto ∆Kt quanto ∆Ks, foram as maiores 

dentre todas, sendo os valores de ∆Ks iguais a 60% para o painel PPSG1, a 70% para o painel 

PPSG2, a 67% para o painel PPCG1, e a 69% para o painel PPCG2, resultando num valor 

médio igual a 66,5%. É importante comentar que, apesar da queda de rigidez inicial ser maior 

para os painéis porta, os valores absolutos de rigidez após a fissuração ainda são maiores que 

aqueles dos painéis isolados. Além disso, a inclinação Ks, ou rigidez secante, dos painéis 

PPSG1 e PPCG1 é maior que os valores de K1t, ou rigidez inicial, dos painéis PISG1 e PICG1, 

respectivamente. No caso dos painéis com abertura de janela, as reduções foram as menores, 

com valores de ∆Ks iguais a 24% para o painel PJSG1, a 33% para o painel PJSG2, a 30% para 

o painel PJCG1, e a 22% para o painel PJCG2, resultando num valor médio igual a 27,3%. 

Também pode ser verificado que as inclinações da reta secante de todos os painéis janela são 

maiores que a inclinação K1t 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 55% para os 

painéis isolados, 65% para os painéis com abertura de porta e 30% para os painéis com abertura 

de janela. Neste caso, observa-se que a perda média dos painéis isolados apresenta um valor 

intermediário à dos painéis porta e janela. Considerando-se as reduções ∆Kt, esses valores 

seriam da ordem de 85% para os painéis porta, e 55% para os painéis janela, desconsiderando-se 

o valor relativo ao painel PJSG1. No caso dos painéis isolados, devido à diferença entre os 

valores ∆Kt, não seria adequado considerar a mesma redução, de modo que se adotaria redução 

da ordem de 75% para o painel PISG1 e de 65% para o PICG1. Com base nesses comentários, 

pode-se dizer que, para se levar em consideração a fissuração do painel num modelo 

simplificado, seria suficiente adotar as reduções de rigidez ∆Ks ao invés das ∆Kt, que são 

maiores. 
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Tabela 5.6-5 Rigidez tangente e secante de todos os painéis. 

Painel K1t 
(kN/mm) 

K2t 
(kN/mm) 

Ks 
(kN/mm) 

∆K2t-s 
(%) 

∆Kt 
(%) 

∆Ks 
(%) 

PISG1 4,45 1,06 2,08 96 76 53 
PICG1 4,45 1,56 2,06 32 65 54 
PPSG1 15,42 2,99 6,16 106 81 60 
PPSG2 11,43 1,43 3,39 137 87 70 
PPCG1 16,26 2,63 5,36 104 84 67 
PPCG2 14,71 2,76 4,58 66 81 69 
PJSG1 18,85 10,13 14,29 41 46 24 
PJSG2 14,24 6,87 9,57 39 52 33 
PJCG1 18,41 7,54 12,84 70 59 30 
PJCG2 15,00 6,43 11,62 81 57 22 

Observações: 
- K1t representa a inclinação do 1o trecho linear, ou rigidez inicial, associada à etapa linear 

do comportamento; 
- K2t representa a inclinação do 2o trecho linear, ou rigidez fissurada, associada ao 

surgimento da primeira fissura visível; 
- Ks representa a inclinação da reta secante à curva, ou rigidez secante; 
- ∆Κ2t-s representa a diferença entre a inclinação do 2o trecho linear e a da reta secante; 
- ∆Κt representa a redução na inclinação do 2o trecho linear em relação ao 1o; 
- ∆Κs representa a redução na inclinação da reta secante em relação ao 1o trecho linear. 

 

5.7. RESUMO DOS RESULTADOS DE TODOS OS PAINÉIS ENSAIADOS 

Para finalizar a comparação entre os resultados dos ensaios, apresenta-se na Tabela 

5.7-1 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. 120 

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 a maior rigidez inicial, o que já era esperado, 

pois neste tipo de painel há dois lintéis. 

                                                      
120 Conforme comentários anteriores, no caso de 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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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. Da mesma forma, 

verifica-se que para os painéis armados e não armados submetidos 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. Além disso, verifica-

se, também, 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. 

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 

isolados. Quanto aos painéis janela, verifica-se que a rigidez inicial dos painéis sem armadura 

vertical apresenta valor muito próximo daquela dos painéis armados. No entanto, após o 

surgimento da primeira fissura visível, essa proximidade só permaneceu para os painéis 

submetidos a menor pré-compressão. Semelhantemente aos painéis porta, a rigidez fissurada 

dos painéis janela é maior que a rigidez inicial dos painéis isolados. 

Finalmente, observa-se que as forças horizontais de ruptura dos painéis com abertura 

foram maiores que o dobro dos correspondentes painéis isolados, destacando-se, 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. 
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Tabela 5.7-1 Quadro resumo dos resultados dos ensaios. 

Painel K1t 
(kN/mm) 

∆linear 
(kN) 

Ffiss. 
(kN) 

Local da 1a 
fissura visível

K2t 
(kN/mm) 

∆K 
(%) 

Frup. 
(kN) 

PISG1 4,45 1 – 3,4 5,8 Base do painel 1,06 76 7,3 
PICG1 4,45 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: 
- K1t representa a inclinação do 1o trecho linear, ou rigidez inicial, associada à etapa linear 

do comportamento; 
- K2t representa a inclinação do 2o trecho linear, ou rigidez fissurada, associada ao 

surgimento da primeira fissura visível; 
- ∆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; 
- 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. 
 

5.8. COMENTÁRIOS FINAIS 

Apesar das análises numéricas não apresentarem resultados satisfatórios na 

modelagem do painel porta, pode-se afirmar que o estudo desenvolvido foi importante por 

fornecer informações preciosas com relação ao principal fenômeno que influencia não só a 

simulação numérica, mas também o próprio ensaio do painel. 

Neste sentido, os modelos numéricos adotados para a análise das paredes (40 x 

40) cm2 mostraram-se eficientes pela boa representatividade das deformações ocorridas e das 

tensões de ruptura. Ainda assim, esses modelos apresentaram pequena diferença na rigidez 

inicial, quando comparada com os resultados experimentais. 

No caso do painel isolado, pode-se destacar dois fatores importantes: 

 Ao contrário do que se julgou inicialmente, o tipo de solicitação imposta 

influenciou demasiadamente no comportamento final do modelo numérico. Daí os resultados 

serem satisfatórios nos modelos das paredes (40 x 40) cm2 e inadequados nos modelos do painel 

isolado; 

 A parcela mais importante da não-linearidade pode ser associada à abertura e à 

propagação da fissura na 1a junta de argamassa entre blocos. É importante comentar que num 
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caso real, essa fissura poderia ocorrer na junta entre a parede e a laje, o que não aconteceu nos 

ensaios realizados por causa da utilização da cola à base de epóxi nesta região. 

O primeiro explica o motivo pelo qual os modelos das paredes (40 x 40) cm2 

apresentaram resultados satisfatórios, pois foram tratadas, isoladamente, duas situações 

distintas: compressão axial, na qual a maior parte da deformabilidade é associada às juntas de 

argamassa e a ruptura à resistência dos blocos; e compressão diagonal, na qual tanto a 

deformabilidade quanto a ruptura em si podem ser associadas às juntas de argamassa. 

Provavelmente, no caso do painel PISG1, o mesmo modelo numérico apresentou resultados 

inadequados devido à complexidade, não abordada anteriormente, das solicitações impostas pela 

atuação simultânea das forças vertical e horizontal, isto é, uma flexo-compressão. Esta 

distribuição complexa de tensões pode ser a causa da ruptura teórica prematura, no modelo 

numérico 1, das juntas de argamassa próximas à região comprimida na base. No caso de 

associação exclusiva da não-linearidade com a fissuração na base, o modelo 3, no qual a 

argamassa foi considerada como material elástico, foi crucial para esta conclusão. 

Quanto à modelagem numérica do painel com abertura de porta PPSG1, percebeu-se 

que o modelo não simula de modo adequado o comportamento do lintel. Neste caso, foi 

identificado que a utilização do critério de Mohr-Coulomb para todas as juntas de argamassa, 

concentra toda plastificação inicial nas juntas do lintel. Por causa disso, e por que o critério não 

representa a separação das faces em contato, considerou-se que o mesmo não seria adequado 

para representar a fissuração das juntas de argamassa do lintel, semelhantemente ao analisado 

para a base das paredes. Neste caso, deve ser estudada outra forma de simular o comportamento 

dessas juntas. Além disso, é importante, também, analisar de forma um pouco mais criteriosa a 

utilização das interações de contanto, principalmente no que diz respeito ao aspecto da 

penetração entre essas superfícies. Na região do canto comprimido da abertura pode ocorrer 

penetração entre elementos, prejudicando a solução numérica do problema, se essa penetração 

for excessiva. 

Embora tenha sido avaliado apenas na etapa do comportamento linear, o modelo que 

utiliza elementos de barra mostrou-se adequado para a representação do comportamento do 

painel com abertura de porta, pois o deslocamento obtido no topo apresentou valor próximo do 

verificado experimentalmente. 

Outro ponto importante analisado neste capítulo referiu-se ao efeito de acoplamento 

oriundo da presença do lintel, em que se confrontaram os resultados entre os pares de painéis 

PISG1 e PPSG1, e PICG1 e PPCG1. 

Por fim, comenta-se a respeito das rigidezes tangente e secante dos painéis. Foi 

verificado que, para se considerar de forma simplificada a fissuração dos painéis, seria mais 

adequado utilizar percentuais de redução da rigidez inicial que correspondesse à rigidez secante. 
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Neste caso, foram definidos os seguintes percentuais: 55% para os painéis isolados, 65% para os 

painéis com abertura de porta e 30% para os painéis com abertura de janela. 
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