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6 CONCLUSÕES 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em trabalho anterior, verificou-se que a consideração de lintéis no sistema de 

contraventamento de edifícios em alvenaria é uma alternativa interessante para enrijecer a 

estrutura, de modo a reduzir os deslocamentos horizontais provenientes de ações laterais, 

como, por exemplo, o vento. No entanto, questões como a perda de rigidez provocada pela 

fissuração e o efetivo acoplamento proporcionado pelo lintel, não foram totalmente 

resolvidas na literatura, principalmente no caso de painéis não-armados, de acordo com 

Corrêa (2003). O trabalho ora desenvolvido apresentou resultados quanto ao comportamento 

de painéis de contraventamento, em especial no que se refere aos efeitos da fissuração, bem 

como a influência dos lintéis no acoplamento. Foram abordados aspectos relativos ao 

acréscimo de rigidez proporcionado pela presença do lintel; aos efeitos de fissuração, no que 

se refere à sua ocorrência, propagação e influência na perda de rigidez; aos efeitos causados 

por diferentes intensidades de pré-compressão; aos efeitos de armaduras construtivas; além 

dos efeitos do tipo de abertura, pois aberturas típicas de porta implicam na presença de um 

lintel na extremidade superior dos painéis, enquanto que aberturas de janela apresentam um 

lintel no topo e outro na base desses painéis. Adicionalmente, pode-se dizer que o trabalho 

contribuiu com informações a respeito do comportamento de painéis constituídos por 

alvenaria de blocos vazados, ainda escassas no Brasil, da mesma forma que consolidou a 

utilização da técnica de modelos reduzidos na avaliação experimental da alvenaria estrutural, 

a qual vem sendo amplamente empregada em outros centros de excelência, a exemplo das 

Universidades de Drexel, nos Estados Unidos, e de Edimburgo, na Escócia. É importante 

deixar claro que essa técnica já foi utilizada em alguns estudos no Brasil, de modo que esta 

tese consiste numa adição aos mesmos. Além disso, foram avaliados alguns modelos 
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numéricos, baseados no método dos elementos finitos, abordando-se suas capacidades de 

representação do comportamento experimental. Neste aspecto, identificaram-se os principais 

problemas inerentes a cada tipo de modelagem e foram sugeridos outros tipos de modelos 

para a análise dos painéis. As afirmações seguintes, baseadas na avaliação dos resultados 

experimentais dos painéis, devem ser interpretadas como tendências no comportamento e 

não como regras definitivamente estabelecidas. 

6.2. EFEITO DA PRÉ-COMPRESSÃO 

Dessa forma, podem ser apontados como efeitos provenientes da diferença entre as 

intensidades da pré-compressão: 

 Observou-se acréscimo na rigidez inicial, sendo verificadas maiores diferenças 

nos painéis não grauteados, chegando a valores da ordem de 35% no caso do painel com 

abertura de porta. Quanto aos demais painéis, ocorreram acréscimos de 32%, 10% e 23%, 

correspondentes aos painéis janela sem graute, porta com graute e janela com graute, 

respectivamente; 

 Quanto ao retardamento da ocorrência da primeira fissura visível, no caso dos 

painéis de uma mesma configuração de ensaio, tal fissura surgiu no mesmo local, porém com 

maior intensidade da força horizontal para o painel com maior pré-compressão; 

 Verificou-se, também, que a extensão do trecho inicial com comportamento 

linear foi maior nos painéis sob maior solicitação de pré-compressão; 

 No caso dos painéis sem grauteamento e armadura vertical, a maior perda de 

rigidez, associada ao surgimento da primeira fissura visível, ocorreu naqueles submetidos à 

menor intensidade de pré-compressão. Ao contrário, nos painéis com graute e armadura 

vertical essa perda foi um pouco maior naqueles submetidos à maior pré-compressão; 

 A força horizontal de ruptura dos painéis submetidos a maior intensidade de 

pré-compressão também foi maior, com diferenças da ordem de 48%, 7%, 7% e 17% em 

favor dos painéis PPSG1, PPCG1, PJSG1 e PJCG1, respectivamente. Além disso, percebe-se 

que esse efeito foi mais significativo no painel porta não reforçado e no painel janela 

reforçado; 

 Constatou-se, também, a ausência da fissuração horizontal no canto tracionado e 

o pequeno esmagamento no canto comprimido da abertura, no caso particular do painel 

PPSG1. Ao contrário, surgiu fissura no canto tracionado dos outros painéis, exceto nos 

painéis PJCG1 e PJCG2, com menor propagação dessa fissura no painel submetido a maior 

pré-compressão; 
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 No caso dos painéis PJSG2 e PPSG2, submetidos à menor intensidade de pré-

compressão, verificou-se, respectivamente, a tendência e a formação de rótula no topo da 

parede P2. Ao contrário, nos painéis sob maior intensidade de pré-compressão essa tendência 

não foi observada; 

 No caso dos painéis janela sem grauteamento vertical, a ruptura do painel sob 

maior intensidade de pré-compressão foi alcançada com deslocamento no topo cerca de 63% 

menor, quando comparado ao painel submetido à menor pré-compressão; 

 O lintel do painel PPSG1 foi mais solicitado que o do PPSG2. Da mesma 

forma, tanto o lintel superior quanto o inferior dos painéis janela submetidos a maior pré-

compressão apresentaram maiores deformações e, portanto, solicitação mais intensa. 

6.3. EFEITO DO GRAUTEAMENTO E DA ARMADURA VERTICAL 

Para se avaliar os efeitos do grauteamento e da armadura vertical, faz-se necessário 

comparar os resultados entre painéis submetidos à mesma intensidade de pré-compressão. 

Podem ser apontadas como tendências no comportamento atribuídas ao efeito do 

grauteamento e da armadura vertical: 

 Não houve modificação considerável na rigidez inicial dos painéis, exceto os 

painéis PPSG2 e PPCG2 em que se verificou diferença de 29% em favor do painel 

reforçado; 

 Após o surgimento das primeiras fissuras, essa tendência não se manteve em 

todos os painéis. Além da diferença entre os painéis PPSG2 e PPCG2, igual a 93% em favor 

do painel reforçado, também foi verificada diferença entre a rigidez dos painéis PISG1 e 

PICG1, igual a 47% em favor do painel reforçado. Fato interessante e inesperado foi que, no 

caso dos painéis PJSG1 e PJCG1, a rigidez associada à etapa não-linear foi maior no modelo 

sem reforço, com diferença igual a 34%; 

 A perda de rigidez após o surgimento das primeiras fissuras foi mais intensa nos 

painéis com reforço, no caso dos painéis porta sob menor pré-compressão e dos painéis 

janela. Mais uma vez os painéis PJSG1 e PJCG1 foram a exceção; 

 Houve alteração na extensão do trecho com comportamento linear no caso dos 

painéis janela e isolados. Dessa forma, o painel PJCG1 apresentou trecho com limite 

superior 15% maior que aquele do painel PJSG1, enquanto que para o painel PJCG2 essa 

diferença foi de 62% em relação ao painel PJSG2. Quanto aos painéis isolados a diferença 

foi de 28% em favor do painel PICG1; 
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 Nos painéis porta houve alteração no surgimento da primeira fissura visível, 

sendo que, nos painéis sem reforço, tal fissura surgiu na base da parede P2, enquanto que no 

caso dos painéis reforçados essa mesma fissura surgiu no lintel; 

 Os lintéis dos painéis porta reforçados foram mais solicitados que os dos painéis 

sem reforço. No caso dos painéis janela este comportamento não se repetiu, sendo 

observado, apenas, que os lintéis inferiores foram tão solicitados quanto os superiores; 

 No caso dos painéis porta, a armadura vertical não impediu o surgimento de 

fissura horizontal no canto tracionado da abertura, contudo a propagação e a abertura dessa 

fissura foram eficientemente controladas. Esse efeito foi mais benéfico no painel PPCG2, no 

qual eliminou-se a formação de rótula no topo da parede P2, como ocorrido no painel 

PPSG2; 

 Quanto aos painéis janela reforçados, observou-se que a presença da armadura 

vertical eliminou a fissura horizontal ocorrida no canto tracionado superior dos painéis sem 

reforço. Da mesma forma que no painel porta, esse efeito mostrou-se mais significativo no 

painel PJCG2, pois se inibiu a tendência de formação de rótula no topo da parede P2, como 

ocorrido no painel PJSG2; 

 A fissuração horizontal na base das paredes também foi eficientemente 

controlada, sendo que esse tipo de fissura não ocorreu nas paredes do painel PJCG1, 

enquanto que no painel PJCG2 a fissura surgiu apenas na base da parede P2, porém com 

abertura muito menor que aquela do painel PJSG2; 

 No caso dos painéis porta reforçados verificou-se que não surgiu fissura na base 

da parede P1, e que a fissura na base da parede P2 dos painéis PPSG1 e PPSG2 apresentaram 

abertura 2,4 e 1,6 vezes maior que aquela dos painéis PPCG1 e PPCG2, respectivamente; 

 Além das tendências já estabelecidas, pode ser dito que a presença da armadura 

vertical no painel isolado implicou em: 

 Distribuição da fissuração entre as juntas horizontais; 

 Ganho de ductilidade; 

 Alteração do tipo de ruptura, em que o painel PISG1 exibiu ruptura 

típica por esforços de flexão e o painel PICG1 por esforços de cisalhamento. 

 Os deslocamentos horizontais no instante da ruptura apresentaram diferença 

apreciável apenas no caso dos painéis janela e isolado, nos quais os painéis PJCG1 e PICG1 

apresentaram deslocamentos 100% e 36% maiores que os dos painéis PJSG1 e PISG1, 

respectivamente. Interessante é que no caso do painel PJCG2 esse deslocamento foi 23% 

menor que aquele do painel PJSG2; 
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 Exceto nos painéis porta submetidos a maior intensidade de pré-compressão, a 

força de ruptura nos demais painéis reforçados foi maior, sendo que os painéis PICG1, 

PPCG2, PJCG1 e PJCG2 apresentaram força horizontal de ruptura 46%, 31%, 20% e 10% 

maior que aquela dos painéis PISG1, PPSG2, PJSG1 e PJSG2, respectivamente. 

6.4. EFEITO DE ACOPLAMENTO DOS PAINÉIS 

Um modo de avaliar a efetividade do acoplamento é comparar os resultados dos 

painéis que continham abertura com aqueles do painel isolado. É importante deixar claro 

que, no estudo aqui desenvolvido, adotou-se a condição dos painéis porta e janela 

corresponderem à mobilização conjunta de outros dois painéis, idênticos ao isolado, devido à 

presença dos lintéis. 

Verificou-se, inicialmente, que as paredes de um mesmo painel porta, no caso dos 

painéis sem reforço, apresentaram comportamento bastante distinto. Neste caso, destaca-se a 

semelhança entre o comportamento da parede P2, dos painéis PPSG1 e PPSG2, com aquele 

do painel PISG1, no qual se caracterizou a formação de rótula na base. No caso da parede 

P1, houve minimização da fissura em sua base, sendo observada abertura e propagação 

muito menor que aquelas da parede P2. Dessa forma, é coerente afirmar que houve um 

acréscimo na compressão excêntrica da parede P1, originada pelos esforços na extremidade 

do lintel. 

No caso dos painéis porta grauteados e de todos os painéis janela, essa discrepância 

entre os comportamentos das paredes de um mesmo painel foi atenuada, podendo-se afirmar, 

inclusive, que no caso dos painéis janela o comportamento foi semelhante. 

Outro fato interessante atribuído ao efeito de acoplamento foi a alteração do tipo de 

ruptura. Neste caso, observou-se ruptura típica por esforços de flexão no painel PISG1 e 

ruptura por esforços cisalhantes nos painéis PPSG1 e PPSG2, os quais, conforme 

mencionado anteriormente, podem ser interpretados como dois painéis acoplados. 

Também se pode dizer que o efeito de acoplamento foi mais intenso no painel 

PPSG1 que no PPSG2, e que isso pode ser atribuído a um dos efeitos da pré-compressão, 

como resultado da maior solicitação do lintel. Neste caso, a maior rigidez inicial do painel 1 

pode ser atribuída à maior efetividade do acoplamento, pois as deformações do lintel foram 

maiores neste mesmo painel. 

Também ficou evidente que os painéis com abertura de janela, por disporem de 

dois lintéis, resultaram num acoplamento mais efetivo, pois apresentaram maior rigidez do 

que aquela dos painéis com abertura de porta. 
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Uma característica que não pode deixar de ser citada é o acréscimo de rigidez 

proveniente da presença do lintel. Neste caso, verificou-se que a contribuição do lintel na 

rigidez inicial dos painéis PPSG1 e PPCG1 correspondeu a 1,46 e 1,66 da rigidez dos painéis 

PISG1 e PICG1, evidenciando a maior efetividade do lintel no painel reforçado. Após a 

fissuração, a contribuição do lintel na rigidez do painel PPSG1 correspondeu a 0,82 da 

rigidez do painel isolado fissurado, enquanto que no caso do painel PPCG1 não ficou 

caracterizada contribuição alguma do lintel. 

Quanto aos painéis PJSG1 e PJCG1, os correspondentes lintéis contribuíram para a 

rigidez inicial com 2,22 e 2,13 da rigidez dos painéis isolados PISG1 e PICG1, 

respectivamente, de modo que se observa, mais uma vez, a maior efetividade no 

acoplamento do painel reforçado. Fato interessante foi que a maior contribuição desses 

lintéis ocorreu após a fissuração dos painéis, tendo sido contabilizadas contribuições nos 

painéis PJSG1 e PJCG1 equivalentes a 7,55 e 2,83 da rigidez dos painéis PISG1 e PICG1 

fissurados, respectivamente. 

Outro ponto a ser destacado relaciona-se à perda de rigidez após o surgimento da 

primeira fissura. Sob este aspecto, considerou-se a rigidez secante, definida entre o início do 

1o trecho linear e o final do 2o, como uma opção para se levar em consideração, de modo 

simplificado, a perda de rigidez por fissuração do painel. Com base nessa rigidez secante, 

considerou-se razoável adotar perdas médias de rigidez com valores da seguinte ordem de 

grandeza: 55% para os painéis isolados; 65% para os painéis com abertura de porta; e 30% 

para os painéis com abertura de janela. 

6.5. ASPECTOS RELATIVOS À MODELAGEM NUMÉRICA 

A modelagem numérica se limitou às paredes (40 x 40) cm2, ao painel isolado 

PISG1 e ao painel PPSG1 por um único motivo: os modelos utilizados foram incapazes de 

representar a acentuada perda de rigidez dos painéis. Deste modo, torna-se muito importante 

fornecer subsídios para o emprego de modelos mais condizentes com o comportamento 

experimental, destacando as dificuldades e limitações da modelagem aqui utilizada. 

A partir dos resultados da modelagem das paredes (40 x 40) cm2, pode-se afirmar o 

seguinte: 

 As cargas teóricas de ruptura, obtidas com o modelo numérico, apresentaram 

valores próximos das experimentais, tanto para a compressão simples quanto para a 

diagonal; 

 Apesar da diferença na rigidez inicial, o aspecto das curvas dos modelos 

numéricos mostrou-se semelhante ao das experimentais; 
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 Esses problemas de rigidez do modelo numérico podem ter sido influenciados 

por não considerar os vazados do bloco na modelagem. 

Quanto à modelagem do painel PISG1, utilizaram-se três opções distintas, assim 

identificadas: 

 Modelo 1: modelo semelhante ao das paredes (40 x 40) cm2, no qual foram 

considerados o critério “Mohr-Coulomb” para as juntas de argamassa e o “Concrete” para os 

blocos, sendo ambos os critérios pertencentes à biblioteca do Abaqus. Neste caso, a intenção 

principal foi representar a fissuração ocorrida na base do painel por meio de deformações 

plásticas, e considerar a resistência à tração da junta correspondente a sua coesão; 

 Modelo 2: semelhante ao modelo 1, porém com a adição de superfícies de 

contato na primeira junta horizontal. Assim, permitiu-se a eventual separação física na 

referida junta para representar a fissuração; 

 Modelo 3: utilização de material elástico nas juntas de argamassa, “Concrete” 

para os blocos e consideração de superfícies de contato na primeira junta horizontal. Este 

modelo foi empregado para verificar se a maior parte da não-linearidade estava associada à 

fissuração na base; 

 Adicionalmente, foi elaborado um modelo analítico simplificado para 

verificação prévia da representatividade do modelo com superfícies de contato. 

A partir dos resultados obtidos constatou-se que: 

 O modelo 1 apresentou resultados insatisfatórios, pois foi incapaz de representar 

a acentuada perda de rigidez, bem como de obter uma força de ruptura próxima do valor de 

ensaio. O principal problema inerente a este modelo foi a plastificação verificada nas juntas 

de argamassa, pois tal comportamento não se limitou à junta da base, isto é, ocorreu 

plastificação em várias juntas horizontais. Em resumo, o modelo foi incapaz de simular a 

fissuração na base por meio de deformações plásticas; 

 O modelo 2 apresentou melhores resultados, a partir dos quais obteve-se boa 

representação da perda de rigidez. No entanto, a força de ruptura teórica obtida foi bem 

menor que a do ensaio; 

 O modelo 3 apresentou o melhor resultado dentre todos, conseguindo boa 

representatividade da perda de rigidez, e apresentando valor da carga de ruptura próximo do 

experimental. Desta forma, ficou comprovado que a parcela mais importante da não-

linearidade pode ser atribuída à fissuração horizontal na base. 

É bom mencionar que o modelo simplificado resultou em valor da força horizontal 

de ruptura muito próximo do experimental, indicando previamente que o modelo 3 poderia 
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fornecer bons resultados. Além disso, é importante ressaltar que esse modelo, assim como os 

modelos 2 e 3, têm como principal característica a anulação das tensões normais quando seus 

valores se tornam maiores que a resistência à tração da junta. 

Com base nestas afirmações, pode-se concluir que um modelo que leve em 

consideração essa anulação de tensões, seguramente representará de forma efetiva a 

fissuração na base, que foi a principal causa do comportamento não-linear. Além disso, 

atenção especial deve ser dada à fissuração diagonal, ocorrida nos painéis com abertura de 

porta e janela. Neste caso, além da não-linearidade por fissuração na base, deve-se utilizar 

um critério que represente a ruptura com fissuração diagonal. 

Além disso, o modelo em elementos finitos com a utilização de superfícies de 

contanto também foi utilizado para simular o comportamento do painel com abertura de 

porta. No entanto, esse modelo apresentou algumas deficiências na representação do 

comportamento do painel, sendo identificado o seguinte: 

 Houve concentração das deformações plásticas na junta horizontal do lintel, o 

que pode ter prejudicado a convergência do critério “Mohr-Coulomb”; 

 Deve-se ter cuidado especial na consideração das superfícies de contato no topo 

das paredes. No canto comprimido da abertura pode haver alguma penetração entre as 

superfícies, podendo prejudicar a solução numérica do problema. 

Um último comentário a respeito das modelagens refere-se ao modelo com 

elementos de barra. Neste caso, constatou-se que tal modelo representou de modo adequado 

a etapa linear do comportamento do painel porta PPSG1, pois o deslocamento obtido para o 

topo do painel apresentou valor próximo do verificado no ensaio. 

6.6. COMENTÁRIOS FINAIS 

Além das afirmações já feitas acerca dos efeitos da pré-compressão e da armadura 

vertical, pode ainda ser dito que: 

 Deve-se ter muito cuidado no planejamento dos ensaios, principalmente no que 

se refere às condições de contorno. Neste caso, observou-se que, apesar de apresentarem 

aspecto de fissuração semelhante, os ensaios piloto e PISG1 apresentaram curvas força 

horizontal x deslocamento horizontal bem distintas, o que, provavelmente, foi influenciado 

pelas diferentes vinculações dos sistemas de aplicação da força vertical; 

 As fissuras de tração na base de todos os painéis só surgiram quando os 

correspondentes lados das paredes apresentaram alongamento, isto é, quando o lado estava 

todo tracionado ao longo da altura; 
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 Ficou evidente que o acoplamento das paredes, em qualquer tipo de painel, 

resultou num conjunto com rigidez maior que o dobro de um painel isolado. Porém, é 

importante deixar claro que, no caso particular dos painéis porta, o efeito de acoplamento só 

influenciou, de forma significativa, o comportamento de uma das paredes, no que se refere à 

fissuração na base; 

 Caso seja considerado o acoplamento, isto é, os lintéis sejam incluídos no 

sistema de contraventamento, faz-se necessário e indispensável a utilização de estribos no 

lintel para minimizar a perda de rigidez decorrente de sua fissuração. Além disso, 

recomenda-se o emprego dessa armadura porque a primeira fissura dos painéis ocorreu 

exatamente no lintel. Isto pode ser estendido ao lintel inferior dos painéis com abertura de 

janela, principalmente quando se têm graute e armadura vertical. 

De um modo geral, baseando-se no estudo anterior desenvolvido pelo autor e nos 

resultados experimentais e teóricos apresentados nesta tese, pode-se considerar razoável a 

inclusão dos lintéis no sistema de contraventamento de edifícios em alvenaria pelos 

seguintes fatos: 

 O acréscimo de rigidez foi evidente, pois se obtiveram diferenças maiores que o 

triplo ao se comparar os painéis acoplados com o painel isolado; 

 A fase do comportamento linear foi mais extensa nos painéis acoplados e, por 

conseguinte, o início da fissuração visível foi retardado; 

 A rigidez após o surgimento da primeira fissura visível também foi maior para 

os painéis acoplados. 

Esses fatos levam a concluir que ao se considerar o lintel como elemento integrante 

do sistema estrutural, o desempenho do painel é melhorado. Como exemplo dessa melhora 

pode-se citar: 

 A utilização de blocos com menor resistência à compressão; 

 O emprego de menor quantidade de armadura para absorver os esforços de 

tração; 

 A redução do número de paredes estruturais, permitindo alguma flexibilidade na 

planta do pavimento; 

 A possibilidade de aumentar o número de pavimentos do edifício. 

Para que o melhor desempenho seja alcançado é necessário adotar algumas 

medidas: 
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 É imprescindível a utilização de vergas e contravergas nas aberturas, pois além 

de distribuírem as cargas verticais, esses elementos possuem as armaduras de flexão do 

lintel. Também é importante verificar a necessidade de utilização de armadura dupla; 

 Nos lintéis seria interessante realizar seu grauteamento e utilizar estribos, 

principalmente aqueles situados sob abertura de portas; 

 A utilização de armaduras verticais construtivas também é de extrema 

importância para minimizar os efeitos de fissuração nos cantos da abertura e na base das 

paredes; 

6.7. CONTINUIDADE DA PESQUISA 

A partir dos resultados obtidos com os ensaios e da análise numérica realizada, 

foram colocadas em evidência várias questões e aberto o caminho para o desenvolvimento de 

novas investigações. Dessa forma, a presente tese pode ser considerada como ponto de 

partida para outros temas de pesquisa, tais como: 

 Avaliação da perda de rigidez de painéis com utilização de estribos nos lintéis; 

 Avaliação do comportamento de painéis com utilização de cinta à meia altura 

das paredes; 

 Emprego de modelos numéricos que levem em consideração a anulação das 

tensões de tração, quando esta for maior que a resistência das juntas de argamassa; 

 Avaliação mais profunda da modelagem dos painéis com abertura, 

principalmente no que se refere à representatividade do critério “Morh-Coulomb”, na 

simulação da fissuração nas juntas do lintel, e à utilização de superfícies de contato no topo 

das paredes; 

 Desenvolvimento de estudo paramétrico, após a consolidação do modelo 

numérico, de modo a avaliar o comportamento de painéis com variadas configurações de 

geometria: dimensão das paredes, dimensão e posição das aberturas, bem como dos lintéis; 

 Avaliação de modelos simplificados que levem em consideração as reduções 

médias de rigidez sugeridas neste trabalho. 

 
 
 


