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3 ESTUDO EXPERIMENTAL 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A partir da leitura das publicações pertinentes ao tema alvenaria estrutural, em 

especial as relacionadas a painéis submetidos a ações horizontais e emprego de modelos físicos 

reduzidos, verificou-se a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas devido à grande 

variedade de materiais empregados na construção dessas alvenarias. Além disso, há a 

possibilidade de se utilizarem distintas tipologias, podendo-se citar as alvenarias não-armada, 

parcialmente armada, armada e pré-tensionada, o que resulta em particularidades quanto ao seu 

desempenho estrutural. Verificou-se, também, a necessidade de maior interação entre os estudos 

numéricos e os experimentais, para a formulação de modelos teóricos que representem o 

comportamento real da estrutura avaliada. 

Com base nisso concebeu-se um programa de pesquisa com o objetivo de avaliar o 

comportamento estrutural de painéis com abertura constituídos por alvenaria de blocos vazados. 

Alguns fatores estimularam o emprego de modelos físicos reduzidos na escala 1:3, dentre os 

quais citam-se: 

 Disponibilidade de materiais e mão-de-obra específica; 

 Facilidades de armazenamento e movimentação dos modelos físicos no laboratório, 

bem como de execução dos ensaios62; 

  Limitação de equipamentos em laboratório, tais como pórticos de reação e 

atuadores e cilindros hidráulicos. 

Vários pesquisadores comprovaram a viabilidade da utilização desses modelos na 

avaliação do comportamento desse tipo de estrutura, a exemplo de Abboud et al. (1990), 

                                                 
62 A facilidade referida consiste na execução do ensaio, porque a preparação do mesmo é muito trabalhosa 
e necessita de cuidados especiais. Apesar dessa dificuldade a utilização desses modelos é incentivada e, 
sem dúvida alguma, justificável. 



Camacho (2000) e Chen (1988). Neste instante faz-se necessário ressaltar que não se tem por 

objetivo determinar correlações com protótipos e sim verificar e avaliar o comportamento 

estrutural dos painéis. Estudos de caráter qualitativo também foram desenvolvidos por 

Elshafie (1998) e Ghanem (1992, 1993). 

Diante disso dividiu-se a pesquisa nas seguintes etapas: 

 Inicialmente desenvolveu-se uma análise prévia do comportamento dos painéis 

com e sem abertura, considerando-se comportamento elástico-linear, com o intuito de avaliar o 

problema simplificadamente e definir a estratégia inicial para o seu tratamento. Com base nos 

resultados teóricos preliminares adotou-se uma configuração inicial para a instrumentação a ser 

utilizada no experimento; 

 Em seguida foram realizados os ensaios de caracterização dos materiais utilizados 

na construção dos painéis, escolhendo-se aqueles considerados representativos do modelo 

numérico a ser empregado nas análises teóricas. Tais ensaios consistiram em: análise 

dimensional e área líquida dos blocos, análise granulométrica da areia, resistência à compressão 

axial de blocos e argamassa, resistência à compressão axial e diagonal de paredes (40 x 40) cm2, 

resistência à compressão axial e ao cisalhamento direto em juntas com prismas de três blocos; 

resistência à tração na flexão em prismas com quatro blocos. 

 Na seqüência fez-se uso de modelos físicos reduzidos na escala 1:3 para avaliação 

experimental do comportamento de distintos arranjos de painéis submetidos a solicitações 

verticais pré-definidas, sendo levados à ruptura por força horizontal. Neste caso foi realizado o 

ensaio de um painel piloto para se fazer uma primeira análise quanto às hipóteses adotadas para 

o comportamento estrutural, à eficiência da configuração da instrumentação definida e aos tipos 

de problemas que pudessem ocorrer durante o experimento. Assim, pôde-se verificar as 

qualidades e defeitos das suposições adotadas, e definir com base sólida a configuração de 

ensaio menos afetada pelas imperfeições a que se está sujeito, e conduzi-lo, no mínimo, de 

modo satisfatório; 

 Por fim, desenvolveu-se a simulação numérica do comportamento estrutural 

observado nos experimentos. O modelo matemático escolhido teve como base uma estratégia de 

micro-modelagem, distinguindo-se bloco, argamassa e junta, fundamentada no método dos 

elementos finitos. Neste ponto foram utilizados os resultados da caracterização dos materiais de 

acordo com a necessidade dos modelos investigados. Foi utilizado o pacote de programas 

ABAQUS versões 5.8, 6.2 e 6.3, sendo verificados os tipos de modelos mais adequados para 

análise do problema e sua capacidade de simulação do comportamento estrutural observado. A 

partir dos resultados dos ensaios das paredes (40 x 40) cm2 foi realizada a calibração do modelo 

numérico, o qual também foi utilizado na simulação dos painéis solicitados por forças vertical e 

horizontal. 



3.2 MODELAGEM NUMÉRICA PRELIMINAR 

A modelagem numérica inicial consistiu basicamente na avaliação da distribuição das 

tensões em painéis com e sem abertura submetidos a forças horizontal e vertical aplicadas no 

topo. Como a investigação tinha caráter genérico sem avaliar detalhadamente os mecanismos de 

ruptura e os fatores que influenciam o comportamento desses painéis, optou-se por utilizar um 

modelo em elementos finitos realizando análise plana linear, com o pacote de programas 

ANSYS versão 5.5, discretizando separadamente os blocos e a argamassa. O modelo é 

constituído por elementos planos quadrangulares de 4 nós com 2 graus de liberdade por nó, 

denominado pelo programa como SHELL32, cuja rede em elementos finitos é ilustrada pela 

FIGURA 3-1(b). Foi considera uma força horizontal de intensidade Fh = 6,5 kN e outra vertical 

de intensidade Fv = 2,6 kN. Essas forças foram repartidas igualmente entre os nós dos elementos 

do topo do painel, enquanto que os nós da base foram considerados restritos na direção dos 

deslocamentos horizontal e vertical, conforme ilustrado pela FIGURA 3-1(b). 
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FIGURA 3-1 Modelo do painel isolado: (a) Dimensões e forças consideradas e (b) Rede em 
elementos finitos utilizada na modelagem. 

Avaliando-se os resultados obtidos para a distribuição das tensões normais verticais 

σY, FIGURA 3-2(a), percebe-se uma variação em seus valores ao longo da direção vertical e a 

definição de uma região tracionada e outra comprimida63, com os máximos valores de tensão 

ocorrendo na base. Quanto às tensões de cisalhamento τXY, FIGURA 3-2(b), suas intensidades 

ficaram bem distribuídas ao longo da direção vertical, com os máximos valores ocorrendo na 

região central do painel. Observando agora a distribuição das tensões principais, FIGURA 

3-2(c), verifica-se que nas extremidades do painel, principalmente em regiões próximas à base, 

essas tensões têm direção aproximadamente vertical, enquanto que ao se aproximar da porção 

                                                 
63 Essas regiões serão referidas, em capítulos posteriores, como lados tracionado e comprimido do painel. 



central sua direção é aproximadamente de 45o. Estes comportamentos estão dentro do esperado, 

pois os painéis apresentam relação altura/comprimento que indicam predominância das 

deformações devida à flexão, e os resultados representam fielmente a teoria abordada na 

resistência dos materiais. As setas azuis representam tensões de compressão, e as pretas tensões 

de tração. 

(a)  
(b) 

 
(c) 

FIGURA 3-2 Modelagem do painel isolado: (a) Distribuição das tensões normais verticais; 
(b) Distribuição das tensões de cisalhamento e (c) Tensões principais. 

No que se refere aos painéis com abertura de porta verifica-se, assim como no caso do 

painel isolado, concentrações de tensão axiais, tanto de tração quanto de compressão, nas 

extremidades da base, assim como a variação das mesmas ao longo da direção vertical, 

FIGURA 3-3(a). Da mesma forma, a distribuição das tensões de cisalhamento ocorreu com as 

máximas tensões surgindo no eixo vertical, e também no lintel, FIGURA 3-3(b). Além disso, os 

cantos das aberturas, por serem regiões de descontinuidade, também apresentaram concentração 

de tensões tanto de compressão vertical quanto de cisalhamento. Para esta análise deve-se 

destacar o efeito de acoplamento causado pelo lintel, evidenciado por sua intensa solicitação de 

cisalhamento. A FIGURA 3-3(c) ilustra mais claramente esses comportamentos, na qual 

observa-se que as tensões principais têm direção aproximadamente vertical nas extremidades 

das duas paredes, com os máximos ocorrendo na base, e direção aproximadamente de 45o na 

região central das mesmas paredes. No lintel, pode-se dizer que a direção preponderante das 

tensões principais faz um ângulo de 45o com a vertical, indicando que a principal solicitação é o 

esforço cortante. As setas em preto indicam tensões de tração e as azuis de compressão. 
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FIGURA 3-3 Modelagem do painel com abertura de porta: (a) Distribuição das tensões normais 
verticais; (b) Distribuição das tensões de cisalhamento; (c) Tensões principais. 

Quanto ao painel com abertura de janela, também ocorreram concentrações de tensões 

normais verticais, tanto tração quanto compressão, nos cantos mais externos ao painel e, como 

era de se esperar, naqueles situados no contorno da abertura, mais evidente nos cantos 

inferiores, FIGURA 3-4(a). É importante comentar que também ficou caracterizada a variação 

dessas tensões verticais ao longo da altura das paredes. No que se refere à distribuição das 

tensões de cisalhamento, verificou-se que seus máximos ocorreram na região central das 

paredes do painel e dos dois lintéis64, FIGURA 3-4(b). Também é importante destacar o efeito 

de acoplamento causado pelos lintéis, evidenciado por suas solicitações de cisalhamento. A 

FIGURA 3-3(c) ilustra mais claramente esses comportamentos, na qual observa-se que as 

tensões principais têm direção aproximadamente vertical nos lados externos das paredes, com os 

máximos ocorrendo na base, e direção aproximadamente de 45o na região central das mesmas 

paredes. Nos lintéis, pode-se dizer a direção preponderante das tensões principais faz um ângulo 

de 45o com a vertical, indicando que a principal solicitação é o esforço cortante. 

                                                 
64 No caso do painel com abertura de janela pode-se considerar que há duas paredes acopladas pelos 
lintéis superior e inferior. 
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FIGURA 3-4 Modelagem do painel com abertura de janela: (a) Distribuição das tensões normais 
verticais; (b) Distribuição das tensões de cisalhamento; (c) Tensões principais. 

De modo geral observou-se que o efeito do acoplamento consistiu basicamente na 

intensa solicitação dos lintéis por esforços cortantes e na ocorrência de concentrações de tensões 

nos cantos da abertura. Deve-se destacar mais uma vez que essas análises são de caráter 

introdutório, não se avaliando a distribuição de fissuração, a perda de rigidez e o 

comportamento não-linear da alvenaria. Apesar disso, podem ser utilizadas para planejar o 

arranjo inicial da instrumentação a ser adotado nos modelos de ensaio. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

A caracterização dos materiais compreendeu os seguintes itens: análise dimensional 

dos blocos cerâmicos vazados; determinação da sua área líquida; determinação da granulometria 

da areia; ensaios de compressão simples de blocos, prismas e corpos-de-prova de argamassa; 

ensaios de resistência à compressão semples e ao cisalhamento de pequenas paredes; ensaios de 

resistência ao cisalhamento em juntas de argamassa utilizando-se prismas com três blocos; bem 

como ensaios de resistência à tração na flexão, utilizando-se prismas com quatro blocos. 



3.3.1 Análise dimensional e área líquida dos blocos em escala reduzida 

A medida das dimensões dos blocos foi realizada seguindo-se as recomendações 

dispostas na NBR 7171 e por meio de medição direta em cada bloco. Neste instante faz-se 

necessário comentar que, de acordo com a NBR 7171, o procedimento para determinação das 

dimensões médias consiste em se alinhar 24 blocos numa única fila, ou duas filas de 12 blocos, 

medir o comprimento dessa fila, e dividir esse valor pelo número de blocos utilizados. A Tabela 

3-1 contém essas duas médias, segundo a NBR 7171 e segundo a medição direta, com os 

respectivos coeficientes de variação e diferenças percentuais relativas às dimensões esperadas. 

Essas dimensões esperadas referem-se àquelas dos blocos em escala real divididas por 3, que 

corresponde ao fator de escala do modelo reduzido. Da mesma forma mediram-se as dimensões 

em cada meio-bloco, Tabela 3-1. A FIGURA 3-5 ilustra o bloco, meio-bloco e bloco canaleta 

utilizados na pesquisa. Em todas as análises desenvolvidas mais adiante, foram utilizadas as 

dimensões determinadas pela média das medidas diretas em cada bloco devido à pequena 

variação observada e à menor diferença em relação às medidas esperadas. 

Tabela 3-1 Análise dimensional dos blocos. 

Dimensões das unidades em escala reduzida 1:3 
Blocos Meio-blocos  

Comprimento Altura Largura Comprimento Altura Largura
Medidas 
esperadas 9,67 6,33 4,67 4,67 6,33 4,67 

NBR 7171 9,82 6,59 4,65 ---- ---- ---- 
Diferença 1,5% 4,1% -0,4% ---- ---- ---- 
Média das 
medidas 9,76 6,41 4,65 4,65 6,37 4,68 

Coeficiente 
de variação 0,6% 0,9% 0,7% 0,2% 1,0% 0,1% 

Diferença 1,0% 1,3% -0,5% -0,4% 0,5% 0,3% 
Observações: 

- Medidas em cm; 
- As diferenças são relativas às medidas ideais; 
- A média das medidas é relativa a uma amostra de nove blocos. 

 



 

 
FIGURA 3-5 Bloco, meio-bloco e bloco canaleta em escala reduzida. 

A determinação da área líquida dos blocos seguiu as recomendações dispostas na 

NBR 8043. Os valores da área bruta, da área líquida e da proporção entre as duas são 

apresentados na Tabela 3-2. Adicionalmente são apresentados os valores obtidos para a 

absorção de água e o teor de umidade dos blocos porque sua determinação está prescrita na 

referida norma e são características intermediárias para determinação da área líquida. 

Tabela 3-2 Determinação da área líquida dos blocos 

Resultados médios dos ensaios 

Umidade Absorção Área líquida65 
(cm2) 

Área bruta65 
(cm2) 

Proporção 
Aliq/Abruta 

 

1,3% 13,2% 24,74 45,38 55% 
C.V. 18% 4% 2% ---- 2% 

Observações: esses valores referem-se a médias das medidas relativas a uma amostra de nove 
blocos. 

3.3.2 Argamassa de assentamento 

O comportamento da alvenaria é influenciado pela argamassa utilizada. Não é regra 

geral mas pode-se admitir, em alguns casos, que a resistência da argamassa não influencia66 de 

forma significativa a resistência à compressão de paredes, considerando-se que a argamassa 

representa uma porção menor67 da alvenaria e que a junta, confinada entre os blocos, fica 

submetida a um estado de compressão triaxial. No entanto, sob o aspecto da resistência à tração, 

a argamassa pode ter influência decisiva para o início da fissuração, da mesma forma que sob o 

aspecto da ruptura a resistência ao cisalhamento da junta pode influenciar significativamente. 

                                                 
65 Define-se área bruta como sendo aquela obtida multiplicando-se as dimensões externas (largura e 
comprimento) sem descontar os vazados do bloco, enquanto que a área líquida é aquela referente apenas à 
região maciça, isto é, descontando-se os vazados. 
66 Nos casos de blocos com resistência à compressão não muito alta. Quando o bloco possui resistência 
elevada a resistência da argamassa pode ter influência na resistência de prisma e da própria alvenaria. 
67 As juntas de argamassa apresentam volume bastante inferior quando comparado ao volume dos blocos 
presentes. 



Em ambos os casos, a influência da argamassa relaciona-se a sua aderência com os blocos. 

Quanto à deformabilidade, apesar de não ter sido totalmente comprovado, pode-se considerar 

que a argamassa representa grande parcela dessa característica da alvenaria, principalmente em 

alvenaria que seja constituída por blocos com alto módulo de deformação longitudinal. 

A areia utilizada apresenta dimensão máxima característica igual a 0,6 mm e módulo 

de finura igual a 1,40. A FIGURA 3-6 ilustra a curva granulométrica obtida para a areia em 

questão. Observa-se que ela situa-se no limite inferior de areia fina definido pela NBR 7217. De 

acordo com Camacho (1995) a granulometria da areia não influencia de forma significativa o 

comportamento dos modelos, no entanto é desejável que a areia seja fina devido à necessidade 

de se ter trabalhabilidade adequada durante o processo de construção desses modelos. Isto pôde 

ser observado durante a construção de algumas paredes (40 x 40) cm2. Neste caso foram 

construídas quatro paredes teste, utilizando-se traços com areia média e fina, em que se 

constatou maior dificuldade no assentamento dos blocos com a argamassa que continha areia 

média. 
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FIGURA 3-6 Curva granulométrica da areia utilizada. 

Optou-se por adotar argamassa com traço68 1:0,5:4,5 (cimento:cal:areia) utilizando-se 

cimento de alta resistência inicial CP V ARI PLUS. Este traço, a exceção do emprego do 

cimento de alta resistência, é comumente empregado na prática de construção em alvenaria. Na 

construção das paredes (40 x 40) cm2 utilizou-se fator água/cimento a/c=1,1 como primeira 

tentativa, enquanto que na construção dos painéis não se fez controle da quantidade de água 

utilizada, deixando-se isso a cargo do pedreiro que utilizou o necessário para assegurar a 

trabalhabilidade por ele desejada. 

A determinação da resistência à compressão simples da argamassa foi realizada 

utilizando-se máquina de ensaios para corpos-de-prova cilíndricos de concreto (compressão 

                                                 
68 O traço está em volume. 



axial e diametral) e prismáticos (flexão), controlada por computador e com capacidade igual a 

2000 kN da marca ELE. Aos 14 dias foi ensaiado um total de nove corpos-de-prova69 resultando 

numa resistência média igual a 10 MPa. Por motivos que impossibilitaram a determinação do 

módulo de elasticidade, tal característica foi obtida durante a etapa dos ensaios da série 

definitiva, resultando num valor médio igual a 13.842 MPa. A determinação desse módulo 

seguiu as recomendações da NBR 8522, isto é, determinou-se módulo secante considerando os 

valores extremos 0,5 MPa e 40% da resistência à compressão do corpo-de-prova. Para leitura 

das deformações, utilizou-se extensômetro elétrico removível da marca MSI com sensibilidade 

de 0,001 mm. Essas leituras foram gravadas em arquivo de dados a cada 0,25 kN de incremento 

da força axial até um máximo de aproximadamente 60% da força de ruptura do corpo-de-prova. 

A FIGURA 3-7 ilustra um corpo-de-prova de argamassa pronto para ser ensaiado. 

 
FIGURA 3-7 Corpo-de-prova de argamassa pronto para ser ensaiado: ilustração do extensômetro 

removível utilizado. 

3.3.3 Resistência à compressão simples de blocos e prismas 

A determinação da resistência à compressão dos blocos e prismas foi realizada 

utilizando-se o mesmo equipamento dos ensaios de argamassa. Como capeamento foi utilizado 

um “fôrro pacote” cuja eficiência mostrou-se adequada em ensaios realizados anteriormente por 

outros pesquisadores no Laboratório de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos, a 

exemplo de Juste (2001) e Holanda Jr. (2002). Preliminarmente verificou-se que seria adequado 

realizar o ensaio aplicando a força com velocidade igual a 0,8 kN/s e gravando-se em arquivo de 

dados as deformações ocorridas a cada incremento de 5 kN dessa força, para posterior 

determinação do módulo de elasticidade. Para obtenção desses módulos verificou-se que as 

indicações do ACI 530R-92 seriam adequadas, o qual sugere o intervalo entre 5% e 33% da 

tensão de ruptura do bloco para obtenção dessa característica mecânica. O valor do módulo foi 

obtido segundo aproximação linear para os pontos da curva tensão x deformação situados no 

respectivo intervalo. É importante alertar para o fato do posicionamento dos extensômetros no 

bloco influenciar nos resultados. Neste caso verificou-se que a posição ideal para os mesmos é a 

                                                 
69 Eram corpos-de-prova cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura. 



região média do vazado, isto é, o mais distante possível dos septos. A região próxima aos septos 

apresenta concentrações de tensão devido a sua maior rigidez, de modo que pode estar-se 

medindo valores inadequados de deformação. Essas concentrações podem ser observadas em 

modelos numéricos lineares com a discretização do bloco vazado. Vale salientar que se fizeram 

ensaios com extensômetros posicionados próximos aos septos, obtendo módulo médio em torno 

de 22% maior que o apresentado na Tabela 3-3. 

Tabela 3-3 Ensaio de resistência à compressão simples de blocos. 

Tensões de ruptura (MPa) Módulos de deformação (MPa) Amostra 
Área líquida Área bruta Área líquida Área bruta 

1 53,09 29,20 13203 7262 
2 65,11 35,81 14743 8109 
3 72,11 39,66* 15507 8529 
4 58,09 31,95 17265 9496 
5 47,07 25,89 19696 10833 
6 60,09 33,05 13278 7303 

Média 56,69 31,18 15616 8589 
C.V. ------ 10% ------ 16% 

Observações: 
- A resistência à compressão da amostra 3 não foi considerada na média por apresentar valor 
muito acima das demais. 
- Os resultados em relação à área líquida foram obtidos dividindo-se aqueles referentes à 
área bruta por 0,55 que corresponde ao quociente Aliq./Abruta. 
- No cálculo das tensões na área bruta considerou-se o bloco com suas dimensões horizontais 
médias iguais a 9,76 cm x 4,65 cm. 

No caso dos prismas, que eram constituídos por três blocos, a obtenção das cargas de 

ruptura seguiu o mesmo procedimento adotado para os blocos. Os prismas foram 

confeccionados com argamassa de cimento, cal e areia na proporção 1:0,5:4,5 utilizando-se 

cimento de alta resistência inicial CP V ARI PLUS, conforme mencionado no item 3.3.2. 

Realizaram-se ensaios de resistência à compressão axial de prismas referentes às paredes 

(40x40) cm2 descritas no item 3.3.5. Foi ensaiado um total de 18 prismas cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 3-4. Percebe-se que não houve variação significativa nos valores de 

resistência, mesmo em idades menores. Conforme indicações de Page (1978), caso fosse 

utilizado cimento comum a variação esperada para a resistência de prisma seria da mesma 

ordem de grandeza. Neste caso, o emprego do cimento de alta resistência inicial pode não 

influenciar o comportamento dos prismas e, por conseqüência, dos painéis. Optou-se por utilizar 

esse cimento por questões de minimizar o tempo, após construção dos painéis, para execução 

dos ensaios, bem como por questões de adaptação ao cronograma do laboratório. 



Tabela 3-4 Ensaio de resistência à compressão axial de prismas. 

Resultados de todos os prismas ensaiados 
Amostra Idade 

(dias) 
Tensão de 

ruptura (MPa) 
Amostra Idade 

(dias) 
Tensão de 

ruptura (MPa) 
1 8 20,32 10 21 20,49 
2 8 22,43 11 21 23,16 
3 8 15,97 12 21 17,73 
4 14 12,60 13 28 19,61 
5 14 20,10 14 28 18,99 
6 14 19,17 15 28 15,23 
7 14 17,30 16 28 19,72 
8 14 17,16 17 28 16,20 
9 14 19,90 18 28 14,04 
  Média 18,34   
  C. V. 15%   
  Eficiência 0,59   

Observações: 
- Todas as tensões referem-se à área bruta; 
- A eficiência refere-se ao quociente σprisma/σbloco. 

A FIGURA 3-8 ilustra o modo de ruptura observado, o qual pode ser considerado 

característico para esse tipo de “corpo-de-prova” por apresentar semelhança com o modo de 

ruptura de prismas em escala real, caracterizada com o surgimento de fissuras ao longo da altura 

do prisma e na interface70 dos septos. 

         
FIGURA 3-8 Modo de ruptura apresentado pelos prismas. 

3.3.4 Utilização de graute 

Alguns modelos de ensaio foram previstos com disposição de armaduras construtivas 

fazendo-se necessário, neste caso, a utilização de grauteamento. Seria ideal que os módulos de 

elasticidade do graute e do bloco tivessem valores bem próximos para que o comportamento da 

alvenaria fosse menos complexo quanto à deformabilidade. Como essa compatibilização não é 

simples de se obter, tentou-se garantir, pelo menos, que o graute apresentasse resistência à 

                                                 
70 Região de concentração de tensões, como comentado anteriormente. 



compressão próxima de 1,8271 vezes a resistência do bloco referida à área bruta. Além da 

resistência, o graute deve atender a necessidade de trabalhabilidade. É preciso que o graute 

tenha trabalhabilidade suficiente para que os vazados do painel sejam totalmente preenchidos. 

No caso de blocos cerâmicos há ainda a exigência que o grauteamento seja realizado 

rapidamente porque esse tipo de bloco apresenta alta taxa de absorção de água. Neste caso, 

utilizou-se um traço que fora definido anteriormente72 e que se mostrou adequado por atender 

essas necessidades expostas. O proporcionamento entre os materiais do graute utilizado é 

representado pelo traço 1:0,76:1,24:0,34 (cimento:areia:pedrisco:água) em massa. Verifica-se a 

consideração de um baixo fator água/cimento para se atingir a resistência desejada, de modo que 

se fez necessário utilizar aditivo do tipo superplastificante em proporção 0,7%, relativa à massa 

de cimento, para garantir a trabalhabilidade da massa fresca de graute. A areia utilizada 

apresentou dimensão máxima característica igual a 6,3 mm e módulo de finura igual a 2,37 e, 

não diferente das areias utilizadas em grautes convencionais, deve ser isenta de impurezas, tais 

como torrões de argila e material orgânico. Quanto ao pedrisco, o mesmo apresentou dimensão 

máxima característica igual a 6,3 mm e módulo de finura igual a 5,09, e tal como a areia deve 

ser isento de impurezas. 

Durante a etapa de grauteamento de alguns painéis, foram confeccionados corpos-de-

prova cilíndricos, idênticos aos de argamassa, para determinação da resistência à compressão e 

do módulo de elasticidade. A Tabela 3-5 contém um resumo dos resultados obtidos. 

Tabela 3-5 Resistência à compressão axial e módulo de elasticidade do graute. 

Tensão de ruptura Módulo de elasticidade Amostra (MPa) (MPa) 
1 59,2 ---- 
2 59,2 32101 
3 50,3 31722 
4 54,1 ---- 
5 63,0 31894 
6 63,0 32362 
7 43,9 33981 

Média 56,1 32412 
C.V. 12,6% 3,2% 

Observação: as amostras 1 e 4 não foram consideradas no cálculo do módulo 
porque as curvas σ x ε obtidas não representaram de modo adequado o 
comportamento esperado. 

Comparando-se a resistência média do graute com a resistência na área bruta do 

bloco73 percebe-se que o graute é 1,80 vezes mais resistente que o bloco, próximo ao fator 1,82 

                                                 
71 Sendo Aliq.=0,55*Abruta,a resistência líquida é 1/0,55 da resistência bruta, daí a necessidade do graute ter 
resistência 1,82 vezes maior que a resistência bruta do bloco. 
72 Esse traço foi definido em Holanda Jr. (2002). 
73 Igual a 31,2 MPa, vide Tabela 3-3. 



desejado. Quanto ao módulo médio do graute verifica-se que o mesmo é, aproximadamente, o 

dobro do módulo do bloco na área líquida. Isto comprova a dificuldade da compatibilização de 

deformabilidade entre o graute e o bloco, que neste caso é maior por se utilizarem materiais bem 

diferentes74. 

3.3.5 Resistência à compressão simples e ao cisalhamento de pequenas paredes 

Para a determinação das resistências à compressão e ao cisalhamento, bem como dos 

módulos de deformação longitudinal e transversal da alvenaria, seguiram-se as recomendações 

dispostas nos textos normativos: NBR 8949, NBR 14321, ASTM E 519 e ASTM E 111. Para 

tanto foram construídas pequenas paredes quadrangulares em modelo reduzido com dimensões 

iguais a 40 cm x 40 cm equivalentes a protótipos com dimensões iguais a 120 cm x 120 cm, 

FIGURA 3-9. Os ensaios foram realizados com controle de deformação, utilizando a máquina 

universal de ensaios servo hidráulica controlada por computador com capacidade igual a 

2500 kN da marca INSTRON, pertencente ao Laboratório de Estruturas da Escola de 

Engenharia de São Carlos. A FIGURA 3-9 ilustra a parede logo após sua construção e já 

preparada para a realização dos respectivos ensaios. Os modos de ruptura observados nas 

paredes são ilustrados pela FIGURA 3-10. Durante os ensaios observou-se que as paredes 

submetidas à compressão simples apresentaram fissuração vertical intensa e uma ruptura 

explosiva dos blocos comprimidos, o que pode ser associado à grande quantidade de energia 

acumulada no sistema (parede de alvenaria) devido à elevada resistência75 desses blocos. No 

caso da compressão diagonal verificou-se o surgimento de fissuras escalonadas acompanhando 

as juntas verticais e horizontais e ao longo da junta horizontal central, observando-se também a 

ocorrência de colapso abrupto. A fissuração ocorreu preponderantemente nas juntas de 

argamassa sem atravessar qualquer bloco. 

                                                 
74 O graute endurecido é uma composição de vários materiais (cimento, areia e pedrisco) enquanto que o 
bloco é constituído apenas pelo material cerâmico. Além disso, a utilização do bloco para obtenção do 
módulo pode ser um fator que influencie o resultado devido à presença dos vazados. Há outras 
possibilidades para determinação do módulo como, por exemplo, a extração de corpos-de-prova do bloco. 
No entanto, devido às dificuldades desse processo optou-se por não utiliza-lo. 
75 Igual a 31,18 MPa conforme mostrado na Tabela 3-3. 
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(b) (c) 

FIGURA 3-9 Modelo de pequenas paredes: (a) Gabarito de alumínio e parede recém construída; 
(b) Ensaio de compressão simples; e (c) Ensaio de compressão diagonal. 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 3-10 Modos de ruptura observados durante os ensaios: (a) Compressão simples e 
(b) Compressão diagonal. 

A partir dos resultados dos ensaios foram determinadas as cargas e tensões de ruptura, 

desenhadas as curvas tensão x deformação e obtidos os módulos de elasticidade longitudinal e 

transversal. Além disso, pôde-se fazer uma estimativa do coeficiente de Poisson, em que é 

importante comentar a respeito da dificuldade para sua determinação, pois as deformações a 

serem medidas são muito pequenas e seus valores podem apresentar grande variação. A Tabela 

3-6 contém o resumo desses resultados. Os valores dos módulos de deformação longitudinal 

foram determinados pelo trecho linear definido entre 5% e 33% da tensão de ruptura, de acordo 

com o ACI 530R-92. Quanto ao módulo de deformação transversal o mesmo foi determinado a 

partir das recomendações da NBR 14321 que define o trecho linear entre 20% e 50% da tensão 

de ruptura. 

Observando-se os valores dos módulos de deformação longitudinal e transversal, E e 

G respectivamente, e do coeficiente de Poisson, ν, pode-se verificar que a relação entre essas 



três características, considerando-se material isótropo, não é válida, ficando caracterizada a 

ortotropia do material alvenaria. 

Tabela 3-6 Resultados dos ensaios de compressão axial e diagonal. 

Resistências à compressão axial e diagonal, e módulos de elasticidade longitudinal e transversal de 
pequenas paredes 

Módulo de elasticidade (MPa)
Modelo 

Área 
considerada 

(cm2) 

Carga de 
ruptura 

(kN) 

Tensão de 
ruptura 
(MPa) Longitudinal Transversal 

Coeficiente 
de Poisson 

A1 184,6 260,2 14,09 6213 ----- 0,09 
A2 187,4 180,3 9,63 6485 ----- 0,11 
A3 186,9 226,5 12,13 5796 ----- 0,11 

Média 186,1 222,3 11,95 6165 ----- 0,10 
C.V. ----- 19% 19% 6% ----- 11% 
D1 374,8 16,6 0,44 ----- 1797 ----- 
D2 375,7 16,0 0,43 ----- 1869 ----- 
D3 375,2 14,3 0,38 ----- 1983 ----- 

Média 375,2 15,6 0,42 ----- 1883 ----- 
C.V. ----- 8% 8% ----- 5% ----- 

Observações: 
- Considerou-se a área bruta das paredes no cálculo de todas as tensões e dos módulos de elasticidade; 
- Para obter esses valores referidos a área líquida, basta dividí-los pelo valor 0,55 relativo ao quociente 
Aliq/Abruta. 

3.3.6 Resistência ao cisalhamento em juntas de argamassa 

Como comentado em itens anteriores, a resistência ao cisalhamento nas juntas de 

argamassa da alvenaria é um dos fatores que, dependendo da relação altura/largura, pode 

influenciar a resistência de painéis submetidos a forças horizontais. Embora os painéis 

analisados apresentem valor para essa relação que sugere que a resistência ao cisalhamento não 

tem muita influência na resistência do painel, optou-se por determinar essa característica para 

realizar uma simulação numérica de boa qualidade. É importante deixar claro que a obtenção da 

resistência ao cisalhamento não se relaciona exclusivamente ao desenvolvimento de uma análise 

numérica, pois alguns mecanismos de ruptura observados no ensaio, a exemplo da ruptura por 

fissuração diagonal, podem ser interpretados baseando-se nessa característica. 

Dentre os tipos de ensaios para determinação da resistência ao cisalhamento, escolheu-

se aquele que utiliza prismas de três blocos aplicando-se as forças transversais próximas às 

juntas de argamassa, FIGURA 3-11. Esse ensaio foi indicado como sendo o mais adequado76 

por minimizar os efeitos de flexão na junta, de acordo com Jukes and Riddington (1997). Para a 

determinação da curva de Coulomb foram realizados ensaios com prismas pré-comprimidos, 

sendo utilizados 4 prismas com pré-compressão nula, 4 prismas com pré-compressão igual a 

                                                 
76 A mais adequada entre as tipologias mais simples de serem empregadas. Existem outras mais indicadas 
sob o ponto de vista da minimização dos fatores intervenientes no resultado do ensaio, no entanto sua 
realização é bastante complicada. 



1,2 MPa, 3 com 2,4 MPa, e 3 com 3,6 MPa, em que essas pré-compressões estão referidas à área 

líquida. A FIGURA 3-11 ilustra o aparato utilizado para a realização do ensaio, em que a tensão 

de pré-compressão foi aplicada utilizando-se atuador hidráulico com capacidade igual a 25 kN. 

Para a aplicação da força cisalhante adaptou-se a mesma máquina de ensaios ELE utilizada no 

ensaio de compressão simples de prismas e blocos. 

(a) 
(b) 

FIGURA 3-11 Ensaio de resistência ao cisalhamento em juntas: (a) Vista geral do arranjo do 
ensaio; (b) Ruptura típica por escorregamento na junta. 

Apesar da literatura indicar que, no caso da alvenaria, a linearidade da curva de 

Coulomb só pode ser considerada até o limite de 2 MPa, optou-se por variar a pré-compressão 

até o limite de 3,6 MPa77 por ser esta a máxima intensidade a ser aplicada nos ensaios dos 

painéis. Em todos os ensaios observou-se a ruptura usual por escorregamento na junta. 

A FIGURA 3-12 ilustra a curva de Coulomb obtida. Baseando-se em 

Jukes and Riddington (1997) foi feita uma correção de 50%, mais precisamente um acréscimo, 

na intensidade da coesão.78 Para a curva dos ensaios foram definidos dois trechos: o primeiro 

corresponde aos valores médios de cisalhamento para intensidades de pré-compressão iguais a 

0, 1,2 e 2,4 MPa; e o segundo para intensidades iguais a 1,2, 2,4 e 3,6 MPa.79 Como pode-se 

observar na FIGURA 3-12, os dois trechos assim definidos se interceptam bem próximo à 

intensidade de 2 MPa da pré-compressão. Esse aspecto sob o comportamento do cisalhamento 

foi analisado e observado por Riddington (1990), o qual comenta que a taxa de crescimento da 

resistência ao cisalhamento reduz para pré-compressões com intensidades acima de 2 MPa. Há 

outros autores que sugerem a utilização de curvas não-lineares, por exemplo, a parábola de 2o 

grau, para a representação desse comportamento. No entanto, em todas as análises posteriores 

                                                 
77 Vide item 3.5.3. 
78 Segundo o autor, no caso de primas sem pré-compressão a distribuição das tensões de cisalhamento na 
junta não é uniforme, de modo que o pico da tensão de cisalhamento que ocorre no ensaio é 50% maior 
que o valor médio calculado. 
79 Todas as tensões referem-se à área líquida. 



desta tese foi adotado comportamento linear para a curva tensão de cisalhamento x pré-

compressão, correspondente ao primeiro trecho linear da FIGURA 3-12, ao qual associa-se um 

valor de coesão τ0 igual a 0,68 MPa e coeficiente de atrito µ igual a 0,70. 
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FIGURA 3-12 Curva de Coulomb obtida pelos ensaios de cisalhamento na junta. 

3.3.7 Resistência à tração na flexão em juntas de argamassa 

Da mesma forma que a resistência ao cisalhamento, a resistência à tração em juntas de 

argamassa é um fator de extrema importância para o comportamento de painéis submetidos a 

forças horizontais. Essa característica é fundamental para a definição do início da fissuração do 

painel, provocada pela flexão, bem como para o conseqüente comportamento não-linear da 

alvenaria. Semelhantemente ao caso do cisalhamento, a determinação desse parâmetro é 

imprescindível para a realização de uma simulação numérica expressiva e de boa qualidade. 

O ensaio foi realizado segundo as prescrições da ASTM E 518 – 80 que indica a 

configuração de prismas submetidos a forças concentradas nos terços médios do vão como um 

dos possíveis métodos para determinação da resistência à tração. Neste caso foram 

confeccionados 6 prismas de 4 blocos com altura total igual 268,4 mm e espessura de juntas 

aproximadamente igual a 4 mm. O ensaio foi realizado com os prismas posicionados segundo a 

direção de maior inércia, FIGURA 3-13(a). Utilizou-se uma chapa de aço para dividir a força 

vertical, aplicada pela máquina de ensaios, em duas outras posicionadas nos terços médios do 

vão definido pelo apoio na base do prisma. A opção em se realizar o ensaio segundo essa 

configuração residiu no fato da tração ser mobilizada nos painéis segundo a mencionada 

direção. A ASTM E 518 – 80 indica uma relação mínima comprimento do vão / altura da seção 

igual a 2,5, de modo que os apoios na base dos prismas foram posicionados a 1,2 cm em relação 

às suas extremidades. A FIGURA 3-13(b) ilustra a ruptura típica, caracterizada pela tração na 

junta intermediária, observada durante o ensaio. No entanto, em um dos 6 prismas ensaiados, 

FIGURA 3-13(c), observou-se a ruptura na junta fora do terço médio. A Tabela 3-7 contém os 

resultados obtidos para a resistência à tração na flexão em juntas de argamassa. 



(a) (b) (c) 

FIGURA 3-13 Ensaio de resistência à tração na flexão: (a) Configuração do ensaio; (b) Modo de 
ruptura observado; (c) Prismas ensaiados. 



Tabela 3-7 Resultados dos ensaios de flexão em prismas de quatro blocos. 

Resistências à tração dos prismas 
Tensões atuantes na seção 

(MPa) Prisma 
Força de 

ruptura lida 
(kN) 

Força devido 
ao peso da 

chapa de aço 
(kN) 

Força de 
ruptura lida 

Peso da chapa 
de aço 

Tensão de 
ruptura total 

(MPa) 

1 1,30 0,023 0,87 0,02 0,89 
2 1,38(*) 0,023 0,92(*) 0,02 0,94(*) 
3 1,50 0,023 1,00 0,02 1,02 
4 1,17 0,023 0,78 0,02 0,80 
5 0,72(*) 0,023 0,48(*) 0,02 0,50(*) 
6 0,90 0,023 0,60 0,02 0,62 

Média 1,22 0,023 0,81 0,02 0,83 
Coeficiente 
de Variação 21% --- 21% --- 20% 

Observações: 
- Todas as tensões referem-se à área líquida dos prismas; 
- A inércia e o módulo resistente à flexão da seção vazada foram calculados extraindo-se dois 
vazados idênticos da seção bruta: Ivazada = 247,64 cm4 e Wvazada = 50,74 cm3; 
- Inércia e módulo resistente à flexão da seção bruta: Ibruta = 360,26 cm4 e Wbruta = 75,05 cm3; 
- Relação Ivazada/Ibruta = 0,69; 
- Para determinação das tensões segundo a seção bruta basta multiplicar os valores da tabela pelo 
fator 0,69; 
- Os valores destacados com (*) não entraram no cálculo da média: 

- A ruptura do prisma 2 ocorreu numa junta fora do terço médio; 
- O prisma 5 possuía juntas com espessura um pouco maiores que os demais. 

 

3.4 ENSAIO PILOTO REALIZADO 

Para finalizar essa etapa da pesquisa realizou-se um ensaio piloto com painel isolado. 

O referido painel possuía dimensões médias iguais a 88 cm de altura, 40 cm de largura e 

4,65 cm de espessura. A espessura média entre juntas horizontais e verticais era 

aproximadamente igual a 0,34 cm. O painel, constituído por alvenaria não armada, foi 

construído sobre uma laje de concreto com 50 cm de largura por 50 cm de comprimento e 5 cm 

de espessura, armada com barras de aço de diâmetro F=5,0 mm espaçadas a cada 9,5 cm. Uma 

segunda laje, com dimensões iguais a 50 cm de comprimento por 15 cm de largura e 5 cm de 

espessura foi colada80 no topo do painel para aplicação das forças vertical e horizontal. A  

FIGURA 3-14(a) ilustra o painel pronto para a realização do ensaio.  

A primeira etapa do ensaio consistiu na aplicação de uma força vertical inicial, com 

intensidade correspondente a 20% da pré-compressão total a ser aplicada, para permitir a 

acomodação da estrutura. Em seguida aplicou-se uma nova força vertical igual a 35 kN, 

equivalente a uma pré-compressão de 1,87 MPa referente a área bruta e 3,4 MPa referente a área 

líquida, utilizando-se atuador hidráulico com controle de força. Como ilustrado pela FIGURA 

                                                 
80 Utilizando-se cola à base de epóxi. 



3-14(a), essa força vertical foi aplicada sobre um perfil metálico para se distribuir a força 

concentrada do atuador por toda a largura do painel. Entre o atuador e o perfil foram 

posicionados dois cilindros e uma chapa metálica para melhorar o efeito da distribuição e para 

simular um apoio do 1o gênero, FIGURA 3-14(b). A terceira e última etapa do ensaio consistiu 

na aplicação de uma força horizontal na laje superior, utilizando-se outro atuador hidráulico 

com controle de força. A laje de apoio sobre a qual o painel foi construído, foi travada na base 

do pórtico de reação de modo a evitar a tendência de rotação dessa laje no instante de aplicação 

da força horizontal. Para monitoramento das deformações e deslocamentos do painel foram 

utilizados 20 transdutores de deslocamento, cujas leituras foram armazenadas em sistema de 

aquisição de dados eletrônico. A partir dos resultados apresentados pela análise numérica 

prévia81, adotou-se a configuração ilustrada pela FIGURA 3-14(c), com a seguinte descrição: 

 Transdutores 1 e 4: leitura dos deslocamentos horizontais do painel; 

 Transdutores 2 e 3: leitura dos deslocamentos horizontais da laje e possível rotação 

da mesma em torno de um eixo vertical; 

 Transdutores 5, 6, 7 e 8: leitura das deformações axiais nos lados comprimido e 

tracionado; 

 Transdutores 9, 10, 11 e 12: leitura das deformações diagonais para avaliação da 

distorção média82; 

 Transdutores 13, 14, 15 e 16: leitura das deformações na base do painel; 

 Transdutores 17 e 18: verificação de algum escorregamento entre as lajes e o 

painel; 

 Transdutor 19: monitoramento da fissuração e abertura de fissuras do lado 

tracionado; 

 Transdutor 20: verificação da excentricidade perpendicular ao plano do painel 

durante o ensaio. 

 

                                                 
81 Descrita no item 3.2. 
82 A distorção é considerada média porque a leitura das diagonais tem influência das deformações axiais, 
isto é, as deformações diagonais não são relativas a um estado de cisalhamento puro como ocorre no 
ensaio de compressão diagonal comentado no item 3.3.5. 



(a) (b) 

 
(c) 

FIGURA 3-14 Ensaio piloto realizado: (a) Painel pronto para ser ensaiado; (b) Vinculações no topo 
do painel; (c) Distribuição da instrumentação utilizada. 

Antes de o ensaio ser realizado, fez-se uma estimativa da força horizontal de ruptura 

do painel para que fossem escolhidos o atuador hidráulico e a célula de carga a serem utilizados. 

No entanto, durante a realização do mesmo, percebeu-se que a força de ruptura foi subestimada 

e o ensaio teve que ser interrompido. Neste caso, procedeu-se o descarregamento da estrutura, 

substituiu-se a célula de carga e o ensaio foi realizado novamente, apesar do painel já estar com 

elevado grau de fissuração. 

A partir da leitura dos transdutores, foram desenhados gráficos relativos a força 

horizontal x deslocamento horizontal, a tensão x deformação, a força horizontal x abertura de 

fissuras, entre outros. A FIGURA 3-15 ilustra as curvas força horizontal x deslocamento 

horizontal obtidas a partir dos resultados dos ensaios do 1o e 2o dias. Os demais gráficos não 

foram apresentados, optando-se por analisar tais resultados durante o estudo da série definitiva 

de ensaios. Pela observação da FIGURA 3-15 percebe-se que há dois trechos 

preponderantemente lineares em qualquer curva dos ensaios do 1o dia, e que próximo da força 



horizontal igual 9 kN ocorre a mudança de declividade média. Essa mudança de rigidez pode ser 

associada ao surgimento da primeira fissura visível. As perturbações observadas no segundo 

trecho linear, a mais evidente próxima dos 13 kN, podem ser atribuídas ao desenvolvimento da 

fissuração horizontal na base do painel. Como era de se esperar, os deslocamentos à meia altura 

foram menores que os do topo, em que se destaca a semelhança entre as curvas relativas aos 

transdutores 1 e 4 devido a ausência de fissuração entre essas duas regiões. Quanto aos 

resultados do 2o dia observou-se que o painel, por já estar extremamente fissurado e por não 

possuir armadura destinada à absorção dos esforços de tração, deformou-se significativamente a 

baixas intensidades da força horizontal. Essa grande deformação ocorreu devido ao 

prolongamento de fissuras horizontais provenientes da tração na base do painel e finalizou-se 

com a ruptura por esmagamento dos blocos da base situados no lado comprimido. 
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FIGURA 3-15 Gráfico força horizontal x deslocamento horizontal segundo pontos de 

instrumentação 1 e 4 para os ensaios do 1o e 2o dias. 

Quanto aos resultados dos instrumentos dispostos na diagonal e na vertical do painel, 

pode-se comentar que qualitativamente suas leituras corresponderam ao que era esperado, isto é, 

alongamentos na diagonal e no lado tracionado, assim como encurtamentos no lado 

comprimido. No entanto, optou-se por não apresentar as curvas associadas aos transdutores T8-

T9, T10-T11 e T12-T13 porque suas leituras foram quantitativamente prejudicas devido à 

utilização de equipamento83 considerado, posteriormente, inadequado para aplicação da pré-

compressão. 

No caso dos transdutores 13, 14, 15 e 16, verificou-se que suas leituras resultaram em 

gráficos com comportamento semelhante ao apresentado pelos transdutores 5, 6, 7, e 8, de modo 

que sua inclusão para a análise do painel torna-se desnecessária. 
                                                 
83 Foi utilizado atuador hidráulico com controle de força, cuja sensibilidade mostrou-se inadequada para 
promover as correções na intensidade da pré-compressão durante o ensaio. 



Da observação do modelo após sua ruptura verificou-se que a laje de apoio do painel 

apresentou fissuração na face em contado com o piso do laboratório. Neste caso surgiram 

fissuras diagonais partindo da região comprimida do painel em direção à região tracionada do 

mesmo, conforme ilustrado pela FIGURA 3-16. Isto indica que houve rotação dessa mesma laje, 

em que a região do lado tracionado do painel ergueu-se resultando em acréscimo dos esforços 

de compressão na região do lado oposto. Conclui-se então que o sistema para travamento da laje 

de apoio não funcionou adequadamente, havendo a necessidade de melhoria. 

Um outro ponto que foi avaliado refere-se às vinculações do sistema de aplicação da 

pré-compressão. O tipo de vinculação adotada, fixação do atuador hidráulico na viga metálica 

do pórtico de reação, pode ter influenciado o resultado do ensaio, vide FIGURA 3-14(b). Neste 

caso podem ter sido criados vínculos que impediram a rotação da laje de topo, o que implicou 

em acréscimo na rigidez do painel por meio de influencia do pórtico de reação. Isso explicaria o 

valor subestimado da força de ruptura. 

 
FIGURA 3-16 Fissuração observada no lado da laje de apoio que mantinha contato com o piso do 

laboratório. 

A FIGURA 3-17 ilustra o modo de ruptura observado. Observa-se que a fissuração 

visível ocorreu na base do painel, na primeira e na segunda fiadas, em que seu desenvolvimento 

se deu ao longo de uma junta de argamassa horizontal. A ruptura final do painel ocorreu com o 

esmagamento dos blocos no canto comprimido. Isto aconteceu porque o painel possuía 

dimensões tais que as deformações por flexão foram preponderantes, caracterizando-se, deste 

modo, um canto tracionado e outro comprimido por máximas solicitações de flexão na base do 

painel que o levaram a ruína total. 

 



 
FIGURA 3-17 Modo de ruptura do painel: detalhe dos cantos comprimido e tracionado na base. 

3.5 DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DE ENSAIOS 

3.5.1 Modificações em relação ao ensaio piloto 

A partir da análise e observações do ensaio piloto procedeu-se algumas modificações 

para a tipologia de ensaio da série definitiva. As questões abordadas para serem modificadas 

consistiram em: 

 Vinculação entre os atuadores verticais e a viga metálica do pórtico de reação; 

 Travamento da laje de apoio do painel; 

 Fissuração oriunda de tração na base do painel na interface argamassa/concreto da 

laje; 

 Posicionamento dos transdutores destinados à medição dos deslocamentos 

horizontais. 

A primeira modificação consistiu na adoção de outro tipo de vinculação entre os 

atuadores verticais, para aplicação da pré-compressão, e a viga do pórtico de reação. Neste caso 

optou-se por utilizar apoio que permite rotação dos cilindros em relação à sua base, isto é, 

adotou-se apoio de 2o gênero, como explicado mais adiante. 

Quanto ao travamento da laje de apoio idealizou-se um sistema utilizando perfis 

metálicos que foram posicionados sobre a laje da base e travados no piso do laboratório. 

Para não permitir a ocorrência de fissuração na interface argamassa/concreto, optou-se 

por fixar a primeira fiada na laje de apoio utilizando cola à base de epóxi. Com isso pretendeu-

se direcionar a ocorrência da fissuração apenas para o material alvenaria, e facilitar o estudo 

com o modelo numérico por meio de maior controle da vinculação na base do painel. 

Por fim, modificou-se o modo de fixação dos transdutores destinados a medição dos 

deslocamentos horizontais. Neste caso, utilizaram-se pontos de referência independentes do 

pórtico de reação para que a deformabilidade do mesmo não influenciasse as medições 

realizadas. 



Todas as hipóteses de vinculação e o modo como foram representadas no modelo 

estão descritas com maiores detalhes no item 3.8. 

3.5.2 Configurações de ensaios realizados 

O programa experimental da pesquisa consistiu na realização de ensaios com três 

tipologias de painéis: sem abertura ou isolados; com abertura típica de porta; e com abertura 

típica de janela. Desse modo, pretendeu-se avaliar, principalmente, o efeito de acoplamento dos 

lintéis, além dos outros objetivos mencionados no item 1.2. 

As configurações de painéis da séria definitiva de ensaios constituíram-se por: 

 Painéis isolados apresentando as mesmas dimensões84 do painel piloto com 

88,53 cm de altura e 40,24 cm de largura, correspondendo a uma relação altura/largura igual a 

2,2, FIGURA 3-18(a). Neste caso foram adotados modelos com e sem utilização de armaduras e 

grauteamento nos vazados extremos, FIGURA 3-18. Essas dimensões referem-se aos modelos 

já construídos e foram escolhidas de modo a representar um pé direito típico de edifícios em 

alvenaria igual a 2,60 m e largura equivalente à adotada em ensaios de compressão de paredes 

igual a 1,20 m; 

  Painéis com abertura representativa de porta com porção contínua85 idêntica ao 

painel isolado. A FIGURA 3-19(a) ilustra tal painel, observando-se as porções contínuas ao lado 

da abertura que tem 30,8 cm de largura e 75,3 cm de altura. Foram utilizadas vergas na 1a fiada 

acima da abertura com comprimento igual a 60,6 cm estendendo-se um bloco e meio dentro das 

porções contínuas. Da mesma forma que o painel isolado, houve configurações sem e com 

utilização de armaduras verticais e graute conforme ilustrado pela FIGURA 3-19(a); 

 Por último, adotaram-se painéis com abertura representativa de janela, FIGURA 

3-19(b), com dimensões da abertura iguais a 41,04 cm na largura e 41,26 cm na altura. Da 

mesma forma que nos painéis porta, as porções contínuas apresentaram as mesmas dimensões 

do painel isolado. Além das vergas com comprimento igual a 70,7 cm, estendendo-se um bloco 

e meio dentro da porção contínua, foram utilizadas contravergas com comprimento igual a 

80,9 cm, estendendo-se dois blocos dentro das respectivas porções contínuas. Estes modelos 

também apresentaram configurações sem e com armaduras verticais e graute, conforme 

FIGURA 3-19(b). 

É importante deixar claro que as armaduras utilizadas são representativas de 

disposição construtiva, de modo que não foram dimensionadas para absorção das trações e sim 

empregadas para verificação de modificações no comportamento do modelo devido à sua 

                                                 
84 As dimensões do modelo em escala natural podem ser obtidas multiplicando-se aquelas relativas ao 
modelo reduzido pelo fator de escala igual a 3. 
85 Considera-se como porção contínua toda a região da alvenaria, desde a base até o topo, situada ao lado 
da abertura. 



presença. As armaduras utilizadas possuíam diâmetro φ = 5,0mm, correspondente a uma barra 

de 15 mm num modelo em escala natural, e foram ancoradas86 na laje de apoio. Considerando as 

dimensões da seção transversal do correspondente protótipo87, a taxa de armadura ρ utilizada foi 

de 0,2%. Segundo a NBR 10837 esta armadura pode ser considerada como construtiva, pois não 

foi dimensionada com base nos esforços de tração que ocorrem na parede. 
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FIGURA 3-18 Painéis isolados: (a) Vista global e dimensões do painel sem armadura; (b) Painel 
grauteado e com armaduras. Medidas em centímetros. 
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FIGURA 3-19 Painéis com abertura: (a) Vista global e dimensões do painel com abertura de porta; 
(b) Vista global e dimensões do painel com abertura de janela. Medidas em centímetros. 

Um outro efeito avaliado foi o nível de tensões de pré-compressão, sendo adotadas 

intensidades iguais a 3,5 MPa e 2,0 MPa, relativas a área líquida e correspondentes a 50% e 

30% da carga admissível de compressão do painel. A determinação dessas pré-compressões está 

em concordância com as prescrições da NBR 10837 e estão melhor detalhadas no item 3.5.3. A 

Tabela 3-8 contém o resumo das configurações de ensaios adotadas. 

                                                 
86 Utilizaram-se emendas por traspasse com ganchos que foram posicionados antes da concretagem da 
laje. 
87 Iguais a 120 cm de largura e 14 cm de espessura. 



Tabela 3-8 Distribuição e descrição das séries definitivas de ensaios 

Descrição das configurações 
Pré-compressao (Aliq.) 

spc = 3,5 MPa 
Pré-compressao (Aliq.) 

spc = 2,0 MPa Identificação 
das configurações Sem  

armadura 
vertical 

Com  
armadura 

vertical 

Sem  
armadura 

vertical 

Com  
armadura 

vertical 

Subtotal 

1a configuração: 
Painel isolado 1 painel 1 painel --- --- 2 painéis 

2a configuração: 
Abertura de porta 1 painel --- 1 painel --- 2 painéis 

3a configuração: 
Abertura de porta --- 1 painel --- 1 painel 2 painéis 

4a configuração: 
Abertura de janela 1 painel --- 1 painel --- 2 painéis 

5a configuração: 
Abertura de janela --- 1 painel --- 1 painel 2 painéis 

 Total 10 painéis 

3.5.3 Determinação dos níveis de pré-compressão utilizados 

As intensidades de pré-compressões utilizadas durante os ensaios foram determinadas 

de acordo com as prescrições da NBR 10837. No caso dos painéis com abertura consideraram-

se os trechos de parede definidos pelas porções contínuas, isto é, o comprimento de parede 

considerado no cálculo foi igual a 40 cm. 

Os painéis a serem estudados podem ser considerados como estruturas em alvenaria 

não-armada com paredes submetidas a esforços de compressão, flexão e cisalhamento. No 

entanto, para determinação das pré-compressões consideraram-se percentuais da máxima tensão 

axial de serviço oriunda apenas dos esforços de compressão. Optou-se por se basear na tensão 

admissível referente a cargas axiais porque tal cálculo leva em consideração o efeito da esbeltez 

do painel. Neste caso a tensão de compressão admissível na alvenaria pode ser obtida por: 

Rf20,0f palv ⋅⋅=   Equação 3.5-1

sendo pf  a resistência à compressão de prisma e R  o fator associado à esbeltez do painel. O 

valor de R  pode ser calculado pela seguinte equação: 
3

t40
h1R 








⋅
−=  Equação 3.5-2

 

A partir de medidas feitas nos painéis após sua construção obteve-se uma altura média 

cm88h =  com blocos de espessura cm65,4t = , de modo a resultar em 894,0R = . 

Os ensaios de compressão axial dos prismas referentes às paredes (40 x 40) cm2 

resultaram numa resistência média MPa3,18fp =  referente a área bruta. A partir dos valores 



obtidos para R  e pf  e utilizando-se a Equação 3.5-1 obtém-se o valor da tensão de compressão 

admissível na alvenaria MPa28,3falv = , referente à área bruta. 

As intensidades de pré-compressões a serem aplicadas foram calculadas considerando-

se diferentes percentuais dessa tensão admissível. A Tabela 3-9 contem os valores das pré-

compressões. 

Tabela 3-9 Intensidades das pré-compressões empregadas. 

Tensão de pré-compressão (MPa) ∆ % Abruta  Alíquida  
50 1,64 2,98 
30 0,98 1,78 

Observação: as intensidades referentes à área liquida foram 
obtidas dividindo-se àquelas referentes a área bruta pelo 
coeficiente 0,55 referente a relação Alíquida/Abruta. 

Considerando a tensão na alvenaria MPa64,1falv = , referente à maior intensidade de 

pré-compressão, significa que 50% da tensão admissível foi reservada para a carga de serviço 

oriunda das forças verticais e os 50% restantes (associados à compressão axial) ficam 

reservados para a força horizontal. Da mesma forma, MPa98,0falv =  significa que 30% foi 

reservada para as forças verticais e 70% para a força horizontal. 

3.5.4 Instrumentação dos painéis 

Os painéis isolados, referentes à 1a configuração de ensaios, continham 

instrumentação semelhante ao do painel piloto. Foram utilizados transdutores de deslocamento 

com fundos de escala iguais a 50 mm, 20 mm e 10 mm, e sensibilidades iguais a 0,01 mm, 

0,001 mm e 0,001 mm, respectivamente. Quando necessário, a instrumentação foi disposta 

simetricamente em ambas as faces do painel. A FIGURA 3-20 ilustra tal disposição onde cada 

transdutor tinha por finalidade medir: 

 Transdutores 1, 2 e 3: deslocamentos horizontais globais do painel. Esses 

transdutores foram posicionados numa coluna de aço independente do pórtico de reação do 

ensaio; 

 Transdutores88 4, 5, 6 e 7: deformações axiais durante a etapa de aplicação da pré-

compressão e alongamentos e encurtamentos durante a etapa de aplicação da força horizontal; 

 Transdutores 8 e 9: alongamentos diagonais, isto é, deformações oblíquas ao plano 

de fissuração por cisalhamento. Neste caso optou-se por eliminar os transdutores na direção das 

diagonais de compressão. É importante enfatizar que essas medidas não podem ser associadas às 

                                                 
88 Quando estiverem indicados em pares na FIGURA 3-20, significa que há um transdutor em cada face 
do painel. 



distorções por cisalhamento porque apresentam considerável influência das deformações 

relativas à flexão do painel, ou seja, essa instrumentação foi utilizada com o intuito de monitorar 

o surgimento de alguma fissuração diagonal; 

 Transdutor 10: ocorrência de algum escorregamento entre a laje de topo e o painel. 

Com a medição de um eventual escorregamento pode-se fazer correções nos deslocamentos 

globais para determinar os que sejam associados exclusivamente ao painel; 

 Transdutor 11: monitoramento do canto tracionado antes e durante a abertura das 

fissuras na etapa de aplicação da força horizontal (flexão do painel). 

 Transdutor 12: monitoramento da excentricidade, deslocamento fora do plano do 

painel, durante todo o ensaio; 

 Transdutor 13: medição de qualquer escorregamento que ocorra entre a laje de base 

do painel e o piso do laboratório. 

 
FIGURA 3-20 Disposição da instrumentação dos painéis da 1a configuração de ensaio. 

Os painéis da 2a e 3a configurações de ensaio dispunham de instrumentação baseada 

naquela apresentada para o painel isolado (1a configuração). A filosofia de medição de 

deslocamentos e deformações foi a mesma, utilizando-se, no entanto, instrumentação adicional 

para monitoramento de deformações no lintel e nos cantos da abertura. A FIGURA 3-21 ilustra 

a disposição dos transdutores, onde cada um tinha por finalidade: 

 Transdutores 1 a 5: a mesma dos transdutores 1, 2 e 3 da 1a configuração; 

 Transdutores 6 e 7: a mesma do transdutor 11 da 1a configuração; 

 Transdutores 8 a 15: a mesma dos transdutores 4 a 7 da 1a configuração; 

 Transdutores 16 a 19: a mesma dos transdutores 8 e 9 da 1a configuração; 

 Transdutores 20 a 23: medição das deformações provenientes de regiões 

tracionadas do lintel; 



 Transdutores 24 e 25: medição das respectivas excentricidades associadas às 

porções contínuas do painel; 

 Transdutores 26 e 27: monitoramento das deformações dos cantos comprimido e 

tracionado da abertura; 

 Transdutor 28: a mesma do transdutor 13 da 1a configuração. 

 
FIGURA 3-21 Disposição da instrumentação dos painéis da 2a e 3a configurações de ensaio. 

Quanto aos painéis da 4a e 5a configurações, semelhantemente ao empregado na 2a e 3a 

configurações, dispuseram-se transdutores para medição de deslocamentos e deformações 

baseando-se no que fora escolhido para os painéis da 1a configuração. Neste caso também se 

acrescentou instrumentação para monitoramento de deformações oriundas de tração e 

cisalhamento nos lintéis do topo e da base do painel, e nos cantos da abertura. A FIGURA 3-22 

ilustra a disposição final da instrumentação, onde cada transdutor tinha por finalidade: 

 Transdutores 1 a 5: a mesma dos transdutores 1, 2 e 3 da 1a configuração 

(deslocamentos laterais); 

 Transdutores 6 e 7: a mesma do transdutor 11 da 1a configuração (abertura de 

fissuras na base tracionada). Neste caso, como o transdutor 6 monitora a tração no canto da 

abertura não há uma relação direta com o 11, que está na base do painel; 

 Transdutores 8 a 15: a mesma dos transdutores 4 a 7 da 1a configuração 

(deformações por flexão); 

 Transdutores 16 a 19: a mesma dos transdutores 8 e 9 da 1a configuração 

(deformações por cisalhamento); 

 Transdutores 20 a 23: medir deformações provenientes de regiões tracionadas no 

lintel superior; 

 Transdutores 24 e 25: medir deformações provenientes de tensões de cisalhamento 

no lintel inferior; 



 Transdutores 26 e 27: monitorar as deformações dos cantos comprimido e 

tracionado da abertura; 

 Transdutores 28 e 29: medição de deformações oriundas de regiões tracionadas no 

lintel inferior; 

 Transdutores 30 e 31: medição das excentricidades associadas às porções contínuas 

do painel; 

 Transdutor 32: medir eventuais escorregamentos entre a laje de base e o piso do 

laboratório. 

 
FIGURA 3-22 Disposição da instrumentação dos painéis da 4a e 5a configurações de ensaio. 

3.6 LAJES DE CONCRETO 

Os painéis foram construídos sobre lajes de concreto armado para posterior transporte 

dentro do laboratório. Utilizaram-se, também, lajes de concreto no topo dos painéis para 

distribuição das forças vertical e horizontal. 

As lajes da base apresentavam dimensões dependentes do tipo de painel utilizado que 

foram adotadas do seguinte modo: 

 Painel isolado: laje da base com 50 cm de largura, 67 cm de comprimento e 5 cm 

de espessura, e laje do topo com 15 cm de largura, 60 cm de comprimento e 5 cm de espessura; 

 Painel porta: laje da base com 50 cm de largura, 150 cm de comprimento e 5 cm de 

espessura, e laje de topo com 15 cm de largura, 120 cm de comprimento e 5 cm de espessura; 

 Painel janela: laje da base idêntica ao do painel porta e laje de topo com 15 cm de 

largura, 130 cm de comprimento e 5 cm de espessura. 

Todas as lajes foram moldadas com armaduras constituídas por φ = 5,0 mm e 

espaçadas a cada 9,5 cm. O espaçamento para as armaduras longitudinais da laje de topo foi um 



pouco menor, sendo igual a 3,25 cm. Foram utilizadas malhas tanto junto à face superior quanto 

a face inferior dessas lajes, FIGURA 3-23. Escolheu-se espessura igual a 5 cm, equivalente a 

15 cm num modelo em escala natural, para garantir o comportamento de diafragma rígido da 

laje de topo e para suportar o peso dos painéis sem causar danos aos mesmos durante a etapa de 

transporte. No caso dos painéis grauteados foram utilizadas armaduras de espera com 30 cm de 

traspasse para garantir a ancoragem dentro do painel e um gancho com 7 cm para ancoragem 

dentro da laje. Outros ganchos foram dispostos nas extremidades da laje para facilitar o 

transporte dos painéis, FIGURA 3-24. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 3-23 Distribuição das armaduras para lajes do painel porta: (a) Lajes de topo; (b) Lajes 
de base. 
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FIGURA 3-24 Lajes após concretagem: (a) Lajes de base para painéis porta e janela com graute; 
(b) Lajes de topo para painéis isolado e porta. 

Para moldagem dessas lajes utilizou-se concreto com traço, em massa, 

1:1,94:2,06:0,65 (cimento:areia:pedrisco:água) sem adoção de aditivos. A areia e pedrisco 

foram os mesmos materiais descritos nos itens 3.3.2 e 3.3.3. Durante a moldagem foram 

confeccionados corpos-de-prova 15 x 30 cm para determinação da resistência à compressão 

simples e módulo de deformação, e corpos-de-prova 10 x 20 cm para determinação da 

resistência à tração por compressão diagonal. Para determinação do módulo de elasticidade 

consideraram-se os valores extremos 0,5 MPa e 40% da tensão de ruptura, semelhantemente ao 

adotado para as argamassas. Dessa forma obtiveram-se as seguintes características para o 



concreto das lajes: módulo de deformação E = 22.411 MPa; resistência à compressão simples 

igual a 45,4 MPa; e resistência à tração indireta igual a 3 MPa. 

3.7 CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DOS PAINÉIS 

Os painéis foram construídos sobre as lajes de concreto que serviram para apoiá-los e 

transportá-los. Optou-se por colar a primeira fiada na laje de apoio de modo a impedir o 

surgimento de fissuras na interface argamassa/concreto, garantindo, neste caso, que a ruptura 

ocorresse apenas na alvenaria. Para tanto foi utilizada cola à base de epóxi, onde a construção 

das fiadas subseqüentes foi realizada 24 horas após essa colagem. Para a construção dos painéis 

previu-se um gabarito constituído por elementos em alumínio, composto por régua vertical 

graduada com as medidas referentes a cada fiada e régua horizontal para controle do 

alinhamento e prumo das mesmas. Antes do início da construção, a laje de apoio foi nivelada 

para, em seguida, posicionar-se o gabarito de alumínio, sempre com a verificação de seu prumo 

e nível. A FIGURA 3-25 ilustra a primeira fiada após colagem e a construção de um painel. 
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FIGURA 3-25 Construção dos painéis: (a) Primeira fiada colada de dois painéis isolados e um 
painel porta; (b) Utilização do gabarito em alumínio durante a construção de um painel porta. 

Os painéis porta sem grauteamento vertical foram construídos até a 12a fiada referente 

à verga. Após o grauteamento desta mesma verga colocou-se a última fiada do painel. No caso 

dos painéis porta com grauteamento vertical, foram construídas sete fiadas para a realização do 

primeiro grauteamento, em seguida construíram-se mais cinco fiadas para se realizar o segundo 

grauteamento referente à verga e os vazados verticais, e por fim colocou-se a última fiada com 

grauteamento dos vazados verticais necessários. No caso dos painéis janela com e sem 

grauteamento vertical, foram construídas as fiadas até a contraverga, cinco no total, para 

realização do primeiro grauteamento, em seguida foram construídas as fiadas até a verga, sete 

no total, para realização do segundo grauteamento, e por fim colocou-se a última fiada com 

grauteamento dos vazados verticais necessários. Em todos os painéis com graute foram 

utilizados blocos com corte na face lateral para se retirar o excesso de argamassa dos vazados 



verticais durante a construção e para se inspecionar o preenchimento desses vazados durante o 

grauteamento. A FIGURA 3-26 ilustra as etapas de construção de um painel janela. 
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FIGURA 3-26 Etapas de construção de um painel janela com grauteamento vertical: (a) Colagem 
da primeira fiada; (b) Construção até fiada da contraverga; (c) Primeiro grauteamento realizado e 

início da etapa das fiadas até a verga; (d) Segundo grauteamento recém realizado. 

É necessário enfatizar que durante a etapa de construção deve-se controlar o 

alinhamento e o prumo do painel, assim como a espessura das juntas de argamassa horizontais e 

verticais, pois a utilização de modelos reduzidos requer atenção especial quanto a esses 

aspectos. Neste caso, a utilização do gabarito de alumínio foi de fundamental importância, onde 

se verificou um adequado controle dessas características. 

Quanto à utilização de graute, pode-se comentar que a etapa de grauteamento vertical 

é a mais difícil. O principal cuidado que deve ser tomado refere-se ao posicionamento da 

armadura vertical. Deve-se manter, tanto quanto possível, a armadura posicionada no centro do 

vazado do bloco para que o preenchimento com graute ocorra de modo eficiente e com menor 

dificuldade. Além disso, como o bloco cerâmico possui alto grau de absorção é importante que 

o mesmo seja umedecido antes de lançar o graute. A região mais crítica é a destinada a emenda 

de armaduras (três primeiras fiadas). Além disso, a utilização dos blocos e meio-blocos cortados 

na face serviram não apenas para efetuar a limpeza dos vazados, mas também para se observar o 

andamento do grauteamento e identificar eventuais falhas no processo. 



Para se manter a integridade dos painéis durante o transporte, foram previstos 

gabaritos de madeira para travamento lateral. Os gabaritos foram posicionados nas faces do 

painel e fixados por meio de parafusos e porcas. O travamento foi garantido pelo contato, desde 

a primeira até a última fiada, entre a madeira vertical do gabarito e o painel, FIGURA 3-27. No 

caso dos painéis isolados a fixação foi feita nas extremidades, enquanto nos painéis porta e 

janela através da abertura interna ao painel.  

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 3-27 Travamento com gabarito de madeira para transporte: (a) Painel isolado; (b) Painel 
porta. 

Como havia disponibilidade, utilizou-se uma ponte rolante para transportar os painéis 

até a posição do ensaio. Neste caso o painel foi erguido, utilizando-se fitas fixadas nos ganchos 

das lajes de apoio, e transportado até a posição desejada. A FIGURA 3-28 ilustra o transporte de 

alguns painéis. É importante frisar que todos os cuidados tomados no transporte foram 

suficientes para evitar eventuais danos aos modelos, e que essa é uma etapa crucial, em que 

qualquer descuido pode resultar na perda total ou parcial do modelo. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 3-28 Transporte utilizando-se ponte rolante: (a) Painel isolado; (b) Painel porta. 



3.8 PREPARAÇÃO DO ENSAIO 

Após o posicionamento prévio do painel para o ensaio, colou-se a laje de topo com a 

mesma cola à base de epóxi utilizada na primeira fiada. Em seguida alinhou-se o painel 

simultaneamente ao atuador horizontal e aos cilindros hidráulicos verticais. Esse é um processo 

não menos especial que os anteriormente comentados, onde os mesmos cuidados relativos ao 

manuseio devem ser tomados. Por exemplo, os painéis sem graute vertical não podiam ser muito 

movimentados para que se efetuasse seu posicionamento final, pois se corria o risco de produzir 

fissuras provenientes dessa movimentação excessiva, mesmo estando o painel travado com o 

gabarito de madeira. Durante essa etapa de posicionamento final percebeu-se a necessidade de 

utilizar areia abaixo da laje de apoio para nivelar o modelo, FIGURA 3-29, devido às 

imperfeições do piso do laboratório e da face da laje. 

 

 
FIGURA 3-29 Utilização de areia para nivelamento do modelo. 

A FIGURA 3-30 ilustra os dispositivos utilizados para aplicação das forças horizontal 

e vertical. No caso do dispositivo para aplicação da força horizontal previu-se  reforço do 

pórtico, utilizando perfil metálico disposto obliquamente, e da coluna, por meio de enrijecedores 

posicionados à altura do atuador hidráulico, conforme ilustrado pela FIGURA 3-30(a). Os 

cilindros destinados à aplicação da pré-compressão vertical estavam interligados por uma 

mesma bomba, vide FIGURA 3-30(b). Deste modo tentou-se manter, tanto quanto possível, a 

igualdade entre as pré-compressões nas porções contínuas durante todo o ensaio. Entre a laje de 

topo do painel e os cilindros foram colocados perfis metálicos para distribuição da força vertical 

aplicada, e entre os cilindros e o perfil utilizaram-se esferas representando apoios do 2o gênero, 

FIGURA 3-31(a). Utilizaram-se dispositivos para representação de apoios de 2o gênero entre os 

cilindros e a viga do pórtico de reação, permitindo-se, neste caso, apenas rotações no plano do 

painel, FIGURA 3-31(b). A utilização desses tipos de vinculação minimiza a influência que o 

sistema de aplicação de forças pode ocasionar no resultado, isto é, há um melhor controle das 

condições de contorno do ensaio que, no caso em questão, seria de topo livre. Da mesma forma, 

a laje disposta na base do painel foi travada por perfis metálicos, de modo a evitar qualquer 



tendência de rotação, FIGURA 3-30(b), e travada na coluna do pórtico de reação para evitar seu 

escorregamento proveniente da aplicação da força horizontal. Esse tipo de vinculação tem por 

finalidade representar um engaste na base do painel. Para aplicação da força horizontal foi 

utilizado atuador hidráulico com capacidade igual a 500 kN e sistema de controle de 

deslocamento. A vinculação entre o atuador e a laje de topo é ilustrada pela FIGURA 3-31(c), 

em que se tem por finalidade minimizar a influência na condição de contorno de topo livre. 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 3-30 Disposição de ensaio utilizada: (a) Apoio para o atuador horizontal e reforços na 
coluna do pórtico; (b) Cilindros verticais para aplicação da pré-compressão e travamento da laje de 

apoio do painel. 

 

 
(a) 

 
(b) (c) 

FIGURA 3-31 Controle das condições de contorno durante o ensaio: Vinculação utilizada entre os 
cilindros hidráulicos e (a) Perfil do topo do painel, (b) Viga do pórtico de reação; e (c) Vinculação 

entre o atuador horizontal e a laje de topo. 

A FIGURA 3-32 ilustra a disposição final do aparato de ensaio com as vinculações 

adotadas para os sistemas de aplicação de forças, cilindros hidráulicos verticais e atuador 

horizontal, e para a fixação do painel na laje de reação do laboratório. Neste caso, cabe o 

comentário sobre a utilização de bases metálicas verticais para criar pontos de contato entre as 

duas vigas do pórtico de reação, de modo a tomar partido de uma maior rigidez do conjunto do 

pórtico durante a etapa de aplicação das forças verticais. Outro aspecto importante refere-se aos 

cilindros hidráulicos destinados à aplicação da pré-compressão, os quais foram fixados na viga 

do pórtico por meio de tirantes, porcas e perfis metálicos. A FIGURA 3-32(b) ilustra o conjunto 

de fixação. Vale o comentário sobre a utilização de duas porcas em cada extremidade do tirante 

para que, após a aplicação da pré-compressão, fosse possível erguer o perfil posicionado acima 



da viga e permitir a rotação dos cilindros em torno de suas bases com total desvinculação em 

relação ao pórtico. 
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(c) 

FIGURA 3-32 Disposição final do ensaio: (a) Esquema de ensaio para um painel porta; (b) Detalhe 
das bases para conferir contato entre as vigas do pórtico de reação; (c) Vista geral de um painel 

porta posicionado para posterior travamento e colocação de instrumentação. 

3.9 EXECUÇÃO DOS ENSAIOS 

Todos os ensaios foram realizados de acordo com uma seqüência estabelecida 

previamente, sendo composta por três etapas. 

Primeira etapa: aplicação de carregamento vertical prévio 

Foram aplicados três ciclos de 8 kN cada para acomodação do modelo. Considerando 

que o painel isolado apresentou seção transversal com dimensões iguais a 40 cm por 4,65 cm, 



em média, e que a máxima pré-compressão aplicada teve intensidade igual a 1,64 MPa89, a 

máxima força vertical equivaleu a 30,5 kN. Isto quer dizer que o carregamento prévio 

corresponde a aproximadamente 26% da máxima força vertical. Neste instante, é importante 

lembrar que essa pré-compressão corresponde ao estado de cargas verticais admissíveis e não ao 

de carga de ruptura do painel. Caso fosse desconsiderado o coeficiente de segurança na Equação 

3.5-1, igual a 0,2, a nova tensão admissível na alvenaria teria intensidade igual a 16,4 MPa, de 

modo que a máxima tensão de pré-compressão a ser aplicada seria igual a 8,2 MPa, 

correspondente à força de 152 kN. Dessa forma a força para o carregamento prévio 

corresponderia a 5,3% da máxima força vertical. 

Segunda etapa: aplicação de carregamento vertical referente à pré-compressão do 

modelo 

As tensões de pré-compressão foram aplicadas por um ou dois cilindros hidráulicos, 

dependendo do tipo de painel, com capacidade igual a 500 kN e controle de força. As 

correspondentes forças verticais foram aplicadas utilizando-se bomba manual, e as leituras da 

instrumentação foram gravadas a cada incremento de 0,5 kN dessas forças. Como comentado 

anteriormente para o caso da maior pré-compressão, com intensidade igual a 1,64 MPa, a força 

vertical necessária foi igual a 30,5 kN. Adotando-se procedimento idêntico, no caso da menor 

pré-compressão, com intensidade igual a 0,98 MPa90, obteve-se força vertical igual a 18,2 kN. 

Aspecto importante nesta etapa é a verificação da excentricidade para que sejam realizados, se 

necessário, ajustes no posicionamento do modelo. Outra observação a ser feita refere-se ao 

travamento da laje de base, em que tal fixação só foi realizada após aplicação da força vertical 

total, isto é, os perfis metálicos dispostos sobre a laje da base só foram travados no piso do 

laboratório após aplicação dessa força. Em seguida ergueu-se o perfil posicionado acima da viga 

do pórtico de reação para desvincular os cilindros hidráulicos da referida viga. A FIGURA 3-33 

ilustra a liberação desse vínculo nas extremidades do tirante de fixação dos cilindros. 

 

                                                 
89 Referente à área bruta. Se referida à área líquida sua intensidade seria igual a 2,98 MPa. 
90 Referente à área bruta. Se referida à área líquida sua intensidade iguala-se a 1,78 MPa. 
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(b) 

FIGURA 3-33 Liberação de vínculos dos cilindros verticais: (a) Detalhe do espaço deixado entre o 
perfil e a base metálica sobre a viga; (b) Detalhe dos dois parafusos na extremidade inferior do 

tirante. 

 Terceira etapa: aplicação da força horizontal até a ruptura total do painel 

Por receio de causar danos prematuros, não foi aplicada força horizontal prévia para 

promover a acomodação do modelo, principalmente porque a máxima força poderia ser 

pequena. Neste caso aplicou-se a força horizontal do ensaio propriamente dito, utilizando 

atuador com capacidade igual a 500 kN e controle de deslocamento e adotando velocidade igual 

a 0,005 mm/s. As leituras da instrumentação foram gravadas automaticamente em arquivo de 

dados a cada 1,5 segundo. A verificação de ocorrência das primeiras fissuras foi feita auditiva e 

visualmente em que, depois de percebido qualquer estalo, inspecionava-se todo o modelo. Após 

o surgimento da fissura, a inspeção limitou-se ao acompanhamento visual de sua propagação. 

Considerou-se como carga de ruptura a maior intensidade da força horizontal registrada em 

arquivo, enquanto que se considerou como final do ensaio o instante em que ocorria, 

simultaneamente, decréscimo excessivo dessa força e pequeno acréscimo de deslocamento. 

3.10 COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste capítulo foram abordados os aspectos relacionados com: 

  O planejamento inicial dos ensaios dos painéis, em que se desenvolveu uma 

análise numérica preliminar em elementos finitos para definir uma configuração da 

instrumentação a ser utilizada; 

 Os ensaios de caracterização dos materiais utilizados, tais como a determinação da 

resistência à compressão simples de blocos, prismas e corpos-de-prova de argamassa, graute e 

concreto, entre outros; 

 A realização do ensaio de um painel piloto, em que se destacaram os problemas 

enfrentados de modo a eliminá-los na série definitiva; 



 A definição das configurações de ensaio, em que se descreveram minuciosamente 

os tipos de painéis escolhidos, no que se refere à geometria, às intensidades de pré-compressões 

adotadas, às modificações promovidas em relação ao ensaio piloto, assim como à disposição 

final adotada para a instrumentação; 

 A construção e transporte dos painéis, destacando-se os principais cuidados a 

serem tomados durante essas etapas, bem como a preparação e execução dos ensaios. 

Com base nesta metodologia, desenvolveu-se um programa experimental para análise 

de painéis de contraventamento, tendo como principal foco a avaliação do efeito de 

acoplamento oriundo da presença de lintéis. Outros aspectos, tais como os efeitos da pré-

compressão e de armaduras construtivas também foram abordados. Todos os resultados desse 

programa experimental foram apresentados e exaustivamente discutidos no capítulo 4. 


