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6. ENSAIOS DE PAREDES DE ALVENARIA SUBMETIDAS À

COMPRESSÃO DIAGONAL

________________________________________________________________

Segundo a bibliografia consultada, o ensaio mais utilizado para determinar a

resistência ao cisalhamento é provavelmente o ensaio de compressão diagonal.

Seguramente isto se dá pela semelhança da forma de ruptura do corpo-de-prova no

ensaio com a ruptura de paredes de edifícios frente a ações de esforços laterais de

sismo ou vento.  O mecanismo de ruptura depende da orientação das juntas em

relação à direção da força aplicada.  A ruptura pode ocorrer unicamente nas juntas ou

de forma mista, envolvendo a argamassa de assentamento e as unidades de alvenaria.

Isto é um reflexo da anisotropia das propriedades mecânicas da alvenaria.

Sendo assim, os ensaios realizados para análise de paredes submetidas a ações

de cisalhamento foram baseados no método da ASTM E 519 (1993), que consiste em

aplicar uma força vertical ao longo de uma das diagonais da parede.  Foram medidas

as deformações diagonais, tanto na vertical como na horizontal.  As distâncias

adotadas para medir as deformações (base de medida), tanto nas diagonais verticais

como horizontais, foram de 830 mm.

O ensaio foi realizado com controle de deslocamento e a velocidade de

carregamento foi de 0,003 mm/s.  Não foram realizadas descargas, sendo que o

carregamento foi aplicado ao longo de uma das diagonais em incrementos,

observando-se as ocorrências após um intervalo de 5 minutos.

Nesta série de ensaios foram ensaiadas paredes (79 x 79 cm), essencialmente

com os mesmos revestimentos utilizados na série de ensaios à compressão axial.

Foram moldados dois modelos para cada situação de revestimento.  A resistência,

tanto da argamassa de assentamento como da argamassa de revestimento, foi

controlada por meio de corpos-de-provas que foram moldados na mesma data de
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execução das paredes.  Em todas as situações adotadas, o revestimento tinha

espessura de 2 cm.

Em todas as paredes, a argamassa de assentamento utilizada tinha o traço de

1:0,5:4,5 (em volume) e apresentou resistência média de 11 MPa.  A relação

água/cimento utilizada em todas as paredes na argamassa de assentamento foi ≤ 1.

As paredes foram chapiscadas com traço de 1:2 com 5% de aditivo e relação

água/cimento igual a 0,5.  O aditivo usado foi o mesmo da série de paredes ensaiadas

à compressão axial, o  RHOXIMAT SB-112 da RHODIA.

Para controle da resistência dos blocos foram ensaiados 6 blocos escolhidos

aleatoriamente no lote doado pelo fornecedor.  A resistência média encontrada nos

ensaios em relação a área bruta dos blocos foi de 9 MPa.  Os resultados dos ensaios

dos blocos e os gráficos força x deslocamento de cada parede ensaiada estão

apresentados no ANEXO B.

6.1. Resultados obtidos

a) Paredes P01 e P02 (sem revestimento)

As paredes P01 e P02 foram ensaiadas sem revestimento, atingindo a ruptura

com força máxima de 59 kN e 89 kN, respectivamente.  Observou-se, na parede P01,

fissuras no formato de “escada” (Figura 6.1) em ambas as faces da parede,

traspassando o bloco inferior em contato com a sapata.

Já a parede P02 não apresentou qualquer fissura antes de romper-se.  A ruptura

se deu de forma abrupta.  A carga última da parede P02 foi muito superior à da

parede P01.  Porém, observando-se o gráfico força x deformação (Figura 6.3) as

paredes obtiveram comportamento semelhante até a carga de aproximadamente 59

kN.

Provavelmente ocorreu algum problema de falta de aderência na parede P01 na

interface tijolo-argamassa, embora tenha-se usado o mesmo traço de argamassa para

ambas as paredes.
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b) Paredes P03 e P04 (revestidas com argamassa “fraca”).

As paredes P03 e P04 foram revestidas com argamassa “fraca”, atingindo a

ruptura com força máxima aplicada de 140 kN e 154 kN, respectivamente.

Tanto a parede P03 como a parede P04 apresentaram fissuras na diagonal de

aplicação da carga.  As paredes só começaram a apresentar fissuras bem perto da

carga máxima.  Não houve ruptura dos blocos em contato com as sapatas de

aplicação de carga.

Observa-se no gráfico que as paredes apresentaram comportamento igual até a

etapa próxima da ruptura (Figura 6.6).

c) Paredes P05 e P06 (revestidas com argamassa “forte”).

As paredes P05 e P06 foram revestidas com argamassa “forte”, atingindo a

ruptura com força máxima aplicada de 200 kN e 188 kN, respectivamente.  A parede

P05 apresentou a primeira fissura, em um dos planos da parede, com um

carregamento de 170 kN.  Com o acréscimo de carga, apareceram novas fissuras e

houve aumento da abertura da fissura já existente.  Perto da carga de ruptura uma

fissura horizontal apareceu, acompanhando uma das juntas de argamassa, mas não se

estendeu para o outro plano da parede.  Na parede P06 as fissuras também

começaram a aparecer com um carregamento de 170 kN.  A mesma fissura

horizontal apareceu, acompanhando também a fiada de argamassa, mas desta vez

atingiu o outro plano da parede.

d) Paredes P07 e P08 (revestidas com argamassa “fraca” + fibras de
polipropileno).

As parede P07 e P08 foram revestidas com argamassa “fraca” + fibras de

polipropileno, atingindo a ruptura com força máxima de 137 kN e 124 kN,

respectivamente.  A parede P07, inicialmente, apresentou fissuras verticais no

revestimento com um carregamento de 130 kN.  Com o aumento de carga, fissuras

horizontais surgiram em uma das extremidades da parede contornando o meio-bloco

(Figura 6.10).

A parede P08 apresentou fissuras no revestimento ao longo da diagonal de

aplicação da carga.  As primeiras fissuras apareceram com um carregamento de 120
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kN.  Tanto na parede P07 como na parede P08 as fissuras se apresentaram bem mais

distribuídas que nas paredes revestidas com argamassa fraca sem fibras.

e) Paredes P09 e P10 (revestidas com argamassa “forte” + fibras de aço).

As paredes P09 e P10 foram revestidas com argamassa “forte” + fibras de aço,

atingindo a ruptura com carregamento de 212 kN e 261 kN, respectivamente.  A

parede P09 apresentou fissuras com um carregamento de 180 kN,  valor este 6%

maior que o da parede sem fibra.  Fissuras horizontais apareceram em um dos blocos

chegando a seccioná-lo (Figura 6.13).  Na parede P10 a configuração das fissuras

foram verticais.  Houve o aparecimento de fissuras horizontais perto dos blocos que

ficavam em contato com a sapata de aplicação de carga, mas sem a ruptura do bloco

ou argamassa.

f) Paredes P11 e P12 (revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas).

As paredes P11 e P12 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas,

atingindo a ruptura com carregamento de 254 kN e 212 kN, respectivamente.  As

fissuras na parede P11 se apresentaram bem distribuídas e em maior quantidade que

as paredes revestidas sem telas.  A primeira fissura surgiu com carregamento de 190

kN.  Observou-se o descolamento do revestimento próximo à sapata superior de

aplicação de carga.  Também observou-se uma fissura acompanhando a junta de

argamassa horizontal da parede.  Houve ruptura do septo do bloco em contato com a

sapata.

A parede P12 também apresentou fissuras iniciais com carregamento de 190 kN.

O descolamento do revestimento foi bem menor que o observado na parede P11.

Houve ruptura dos septos do bloco que se localizava abaixo do que estava em

contato com a sapata superior de aplicação de carga.

Observou-se uma fissura ao longo de uma das camadas de argamassa de

assentamento da parede (Figura 6.17).  Provavelmente, se não revestida, a parede

apresentaria uma ruptura por deslocamento integral em uma das juntas horizontais.
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g) Paredes P13 e P14 (revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +
conectores tipo 1 – telas soldadas nas faces e nas juntas da parede).

As paredes P13 e P14 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas

nas juntas horizontais das camadas de argamassa de assentamento e no plano da

parede, atingindo a ruptura com carregamento de 319 kN e 307 kN, respectivamente.

Na parede P13 as primeiras fissuras ocorreram com um carregamento de 230

kN.  Observou-se fissuras que acompanhavam as camadas de argamassa de

assentamento de maneira mais notória, pois ocorria destacamento do revestimento.

Já na parede P14 as primeiras fissuras ocorreram com carregamento de 200 kN.

Também foram observadas fissuras que acompanhavam as camadas de argamassa.

Houve também ruptura dos septos do bloco próximo à sapata de aplicação de carga.

h) Paredes P15 e P16 (revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +
conectores tipo 2).

As paredes P15 e P16 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +

conectores tipo 2, atingindo a ruptura com carregamento de 242 kN e 260 kN,

respectivamente.  A parede P15 apresentou as primeiras fissuras com um

carregamento de 140 kN.  Houve ruptura dos septos do bloco em contato com a

sapata, mas não apareceram muitas fissuras ao longo da diagonal onde se aplicava a

carga.  Na parede P16 as fissuras apareceram de forma mais distribuída.  Observou-

se o descolamento do revestimento nas proximidades da sapata superior e ruptura do

bloco.



Ensaios de paredes de alvenaria submetidas à compressão diagonal 120

• Documentação fotográfica das paredes P01 e P02 (sem revestimento).

Figura 6.1 - Ruptura da parede P01.

Figura 6.2 – Esquema de ensaio.
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Figura 6.3 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P01 e P02.
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• Documentação fotográfica da parede P03 e P04 (revestidas com argamassa
“fraca”.

     Figura 6.4 – Fissuras na parede P03. Figura 6.5 – Fissuras na parede P04.
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Figura 6.6 - Gráfico força x deslocamento médio da parede P03 e P04.
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• Documentação fotográfica das paredes P05 e P06 (revestidas com argamassa
“forte”).

Figura 6.7 - Ruptura da parede P05. Figura 6.8 - Ruptura da parede P06.
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Figura 6.9 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P05 e P06.



Ensaios de paredes de alvenaria submetidas à compressão diagonal 123

• Documentação fotográfica da paredes P07 e P08 (revestidas com argamassa
“fraca” + fibras de polipropileno.

Figura 6.11 – Fissuras da parede P08.
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Figura 6.12 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P07 e P08.

Figura 6.10 - Ruptura parede P07.
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• Documentação fotográfica da paredes P09 e P10 (revestidas com argamassa

“forte” + fibras de aço.

Figura 6.13 - Fissuras horizontais na parede
P09.

Figura 6.14 – Fissuras na parede P10.
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Figura 6.15 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P09 e P10.
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• Documentação fotográfica da paredes P11 e P12 (revestidas com argamassa
“forte” + telas soldadas.

  Figura 6.16 – Fissuras na parede P11. Figura 6.17 – Fissuras na parede P12.
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Figura 6.18 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P11 e P12.
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• Documentação fotográfica da paredes P13 e P14 (revestidas com argamassa
“forte” + telas soldads + conectores1).

Figura 6.19 - Fissuras da parede P13. Figura 6.20 – Fissuras da parede P14.
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Figura 6.21 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P13 e P14.
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• Documentação fotográfica da paredes P15 e P16 (revestidas com argamassa
“forte” + telas soldads + conectores2).

Figura 6.22 – Fissuras da parede P15. Figura 6.23 – Fissuras na parede P16.
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Figura 6.24 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P15 e P16.
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6.2 Análise dos resultados

Na tabela abaixo estão demonstrados, de modo resumido, os resultados das

paredes ensaiadas e na Figura 6.25 o gráfico força x deslocamento das diferentes

situações estudadas.

Tabela 6.1 – Resultados dos ensaios das paredes ensaiadas à compressão diagonal

Condição de
revestimento

Parede farg.rev. (MPa) Fmáx. (kN) τb (MPa)

P01  59 0,38Sem
revestimento P02  89 0,57

P03 4 154 0,77Argamassa
“fraca”

P04 4 140 0,70

P05 23 200 0,99Argamassa
“forte”

P06 23 188 0,93

P11 21 254 1,26
Telas soldadas

P12 21 212 1,05

P13 21 319 1,59Telas soldadas +
conectores 1

P14 21 307 1,53

P07 3 137 0,68Argamassa
“fraca” + fibras
de polipropileno P08 3 124 0,62

P09 20 212 1,05Argamassa forte
+ fibras de aço

P10 20 261 1,30

P15 21 242 1,20Telas soldadas +
conectores 2

P16 21 260 1,29

Observações:

farg.rev. = resistência à compressão axial da argamassa de revestimento

Fmáx. = força máxima aplicada

τb = tensão de cisalhamento em relação à área bruta
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Os valores das tensões de cisalhamento mostrados na Tabela 6.1 foram

calculados conforme a ASTM 519 – 93 “Standard test method for diagonal tension

(shear) in masonry assemblages”.  A tensão é calculada pela expressão:

A
F 0,707

ô = e ç  . e 
2

h
A 





 += l

onde:

τ = tensão de cisalhamento (MPa);

F = força aplicada (N);

A = área bruta ou líquida das duas faces contíguas ao carregamento (mm2);

l  = largura da parede (mm);

h = altura da parede (mm);

e = espessura da parede (mm);

η = porcentagem de área bruta da unidade (decimal).

Tentando-se estimar um valor para a carga de ruptura das paredes revestidas

adotou-se também um cálculo simplificado, a exemplo da formulação aditiva adotada

nas paredes ensaiadas à compressão axial.  Essa adição foi feita apenas para a carga

de ruptura e não para todas as etapas de carga.  O cálculo foi feito somando-se a

parcela de resistência à tração das placas de revestimento com a resistência final da

parede sem revestimento.

O valor da força máxima adotado para cálculo da parede sem revestimento foi o

obtido no ensaio da parede P02 (89 kN).  Isto porque as demais paredes sem

revestimento ensaiadas à compressão diagonal (parede piloto e parede P01)

apresentaram ruptura por perda de aderência na interface da argamassa de

assentamento com o bloco  o que não ocorreu com a parede P02  e não por

esgotamento da sua capacidade resistente.

Admitindo-se que o limite de resistência para a tensão principal σ1 seja igual à

resistência à tração da argamassa de revestimento obtida nos ensaios de corpos-de-

prova, tem-se:
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• para argamassa fraca:

fcm = 4 MPa (resistência média à compressão da argamassa de revestimento)

ftm = 0,33 MPa (resistência média à tração da argamassa de revestimento)

A = 2 x 2 x 79 = 316 cm2 (área das duas placas de revestimento)

σ1 = ftm = 
A

F 0,707 arg.fr. Farg.fraca. = 
0,707

316 x 0,033
 = 14,75 kN

logo, para o caso de parede revestida com argamassa fraca:

Fpa + Farg.fr. = 104 kN

• para argamassa forte:

fcm = 20 MPa (resistência média à compressão da argamassa de revestimento)

ftm = 2,20 MPa (resistência média à tração da argamassa de revestimento)

A = 2 x 2 x 79 = 316 cm2 (área das duas placas de revestimento)

σ1 = ftm = 
A

F 0,707 arg.fr. Farg.forte. = 
0,707

316 x 0,22
 = 98,33 kN

logo, para o caso de parede revestida com argamassa forte:

Fpa + Farg.forte. = 187 kN

• para paredes com telas de aço soldadas, admite-se que somente as telas

resistam ao esforço de tração:

F1 fio = fyd, tela x As,1 fio = 70,5 x 0,06 = 4,25 kN  (força resistida por 1 fio)

D = l 2  = 111,72 cm (comprimento da diagonal)

e = 5 cm (espaçamento entre os fios)

Ftela = D x 
e

F fio 1  = 94,96 kN  ⇒  considerando as 2 faces:  Ftela = 189,92 kN

Fpa + Ftela = 279 kN

Este cálculo corresponde a considerar uma eficiência de cerca de 70% para os

fios de aço solicitados por forças a 45° em relação à sua direção.  A situação de
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armadura em malha ortogonal com fios inclinados em relação à direção das tensões

principais é tratada por LEONHARDT e MÖNNIG (1978).

Para comparar esses valores calculados com os resultados obtidos nos ensaios de

laboratório pode-se observar a Tabela 6.2 e a Figura 6.26.

Tabela 6.2 – Valores da carga de ruptura experimental e da carga máxima teórica.

Condição de
revestimento

Parede fc,arg,rev.

(MPa)
ft,arg,rev.

(MPa)
Fmáx.

(kN)
Ftotal. (kN)
(teórico)

P01   59Sem
revestimento

P02   89 89

P03 4 0,33 154Argamassa
“fraca” P04 4 0,33 140 104

P05 23 2,20 200Argamassa
“forte” P06 23 2,20 188 187

P11 21  254Telas soldadas

P12 21  212 279

P13 21  319Telas soldadas +
conectores 1

P14 21  307 279

P07 3 0,33 137Argamassa
“fraca” + fibras
de polipropileno P08 3 0,33 124 104

P09 20 2,20 212Argamassa forte
+ fibras de aço P10 20 2,20 261 187

P15 21  242Telas soldadas +
conectores 2

P16 21  260 279

Observações:
Fyd adotado = 705 MPa
farg.rev. = resistência à compressão da argamassa de revestimento;
ft,arg,rev. = resistência à tração da argamassa de revestimento;
Fmáx. = força máxima aplicada;
Ftotal. = resistência das placas de revestimento + resistência da parede.
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Figura 6.26 – Gráfico representativo da força de ruptura experimental e teórica.

Observa-se que para as parede revestidas com argamassa fraca a carga de

ruptura teórica foi inferior à encontrada experimentalmente.  Possivelmente

aconteceu o mesmo fenômeno observado na série de compressão axial.  No caso de

argamassa fraca, a sua baixa resistência tende a aumentar de valor pelo fato bloco de

concreto ser poroso e absorver água da argamassa de revestimento, reduzindo a

relação água/cimento.  Já a previsão para o caso de argamassa forte foi condizente

com a resistência observada nas paredes ensaiadas em laboratório.

Para as paredes com telas soldadas considerou-se apenas a resistência das telas,

desprezando a contribuição da resistência da argamassa à tração.  O valor teórico

calculado se aproxima do experimental nas paredes revestidas com telas soldadas

(P11 e P12) e nas paredes revestidas com telas + conectores 2, com uma diferença da

ordem de 10% a mais na previsão teórica.  Já nas paredes P13 e P14 (telas soldadas +

conectores 1) o valor teórico é inferior ao experimental (cerca de 15% menor).  É
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provável que as telas localizadas nas juntas horizontais da parede tenham causado

alguma influência no acréscimo da resistência da parede com esse tipo de conector.

Ressalta-se que os valores teóricos obtidos são cálculos aproximados para se

tentar prever a carga de ruptura em paredes revestidas solicitadas à compressão

diagonal.  Não se obteve a curva tensão de tração x deformação da argamassa de

revestimento para verificação da formulação aditiva no trecho linear.  Como os

valores últimos de carga deram uma boa estimativa da provável carga de ruptura,

provavelmente, na fase linear, se obteria curvas força x deslocamento (entre os

valores teóricos e experimentais) bem parecidas.

Pode-se também comparar as tensões encontradas nos ensaios das paredes com

alguns valores recomendados por normas técnicas.  A norma BS 5628/1978

apresenta recomendações para resistências de cisalhamento em relação ao traço de

argamassa utilizado (Tabela 6.3).  CANDIA (1994) também cita valores de

resistência de cisalhamento recomendada pela norma chilena NCH 1928/1954

(Tabela 6.4) e por SAHLIM (1971)4 (

Tabela 6.5) tomando-se como referência o traço de argamassa utilizado.  O traço

utilizado nos ensaios deste trabalho está em negrito nas tabelas a seguir

Tabela 6.3 – Resistências ao cisalhamento recomendadas pela BS 5628/1978.

Tipo de
argamassa

Traço em
volume

Resistência de
cisalhamento (MPa)

Resistência de cisalhamento
máximo (MPa)

i 1:0 a 0,25:3 0,35 + 0,6σ 1,75
ii 1:0,5:4 a 4,5 0,35 + 0,6σσ 1,75

iii 1:1:5 a 6 0,15 + 0,6σ 1,4

iv 1:2:8 a 9 0,15 + 0,6σ 1,4

Tabela 6.45 - Resistências ao cisalhamento recomendadas pela NCH 1928/1954.

Tipo de argamassa Traço em volume Resistência de cisalhamento (MPa)

I 1:0,5:4,5 ≥≥  0,4

II 1:1:6 ≥ 0,3

III 1:0:5 ≥ 0,2

                                                
4 SAHLIN, S. (1971) Structural masonry apud CANDIA, M.C. (1994). p. 153.
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Tabela 6.56 - Resistências ao cisalhamento recomendadas por SAHLIN (1971).

Tipo de argamassa Traço em volume Resistência de cisalhamento (MPa)

M 1:0,25:3 0,41

S 1:0,5:4,5 0,18

N 1:1:6 0,18

Pelas tabelas apresentadas verifica-se que o valor de tensão encontrado em

laboratório para paredes de alvenaria de blocos de concreto satisfazem perfeitamente

aos parâmetros recomendados pelas normas inglesa e chilena e por SAHLIN.

Quando as paredes de alvenaria são submetidas a tensões de cisalhamento, estas

tendem a deformar-se tal como é mostrado na Figura 6.27.  Para se obter o módulo

de deformação transversal (G) pode-se realizar ensaios em laboratório ou recorrer-se

a conceitos e equações da Teoria da Elasticidade.  Neste trabalho obteve-se em

laboratório os dados necessários para o cálculo de G.

γzx

τxz

τzx

Figura 6.27 - Deformação das paredes transversais ou resistentes ao cisalhamento.

Na norma ASTM 519-93 também são dadas expressões para cálculo das

deformações (γ) e do módulo de deformação transversal (G).  As fórmulas e os

resultados estão demonstrados a seguir.

g
HV

ã
+= e

γ
τ=G

                                                
6 Tabela extraída de CANDIA, M.C. (1994).
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onde: γ = deformação (mm);

V = encurtamento vertical (mm);

H = deslocamento horizontal (mm);

g = distância de medição dos deslocamentos (mm);

Tabela 6.6 – Resultados obtidos através da ASTM E 519

Parede Revestimento Fmáx.

(N)
V

(mm)
H

(mm)
γtotal τ*

(MPa)
G*

(MPa)

P01 Sem revestimento 59000 -0,19887 0,11180 0,00037 0,38 1819

P02 Sem revestimento 89000 -0,27147 0,12612 0,00048 0,57 2171

P03 arg. “fraca” 154000 -0,33754 0,13704 0,00057 0,77 3266

P04 arg. “fraca” 140000 -0,37876 0,21179 0,00071 0,70 3377

P05 arg. “forte” 200000 -0,67663 0,83888 0,00183 0,99 2657

P06 arg. “forte” 188000 -0,31661 0,13245 0,00054 0,93 4144

P11 Telas soldadas 254000 -0,75946 1,29570 0,00248 1,26 3979

P12 Telas soldadas 212000 -0,84958 0,17128 0,00123 1,05 3009

P13 Telas soldadas +
conectores 1

319000 -1,41500 1,07013 0,00299 1,59 3493

P14 Telas soldadas +
conectores 1

307000 -1,34045 0,90280 0,00270 1,53 3288

P07 arg. “fraca” + fibras
de polipropileno

137000 -0,36005 0,17179 0,00064 0,68 3050

P08 arg. “fraca” + fibras
de polipropileno

124000 -0,42013 0,37427 0,00096 0,62 3180

P09 arg. forte + fibras de
aço

212000 -0,56923 0,60399 0,00141 1,05 4144

P10 arg. forte + fibras de
aço

261000 -0,80952 0,63008 0,00173 1,30 3631

P15 Telas soldadas +
conectores 2

242000 -1,78105 1,33509 0,00375 1,20 2641

P16 Telas soldadas +
conectores 2

260000 -1,05820 0,54336 0,00193 1,29 2740

* Observações:
1. A tensão de cisalhamento (τ) foi calculada em relação à área bruta da parede levando-

se em consideração a carga de ruptura;
2. O módulo de elasticidade transversal (G) foi calculado com o valor de 50% da carga de

ruptura.

Não foram encontrados na bibliografia consultada valores médios de deformação

transversal para se realizar comparações.  Então espera-se que estes valores sirvam

como referência para futuros trabalhos.
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6.3 Conclusões parciais dos ensaios de compressão diagonal

• As paredes sem revestimento apresentaram fissuras em forma de “escada” e

também uma ruína brusca, caracterizando a ruptura frágil da alvenaria.  A

configuração de ruína das paredes revestidas de modo geral mostrou fissuras

verticais no plano da parede paralelas ao eixo de aplicação de carga.

• De um modo geral, observa-se pelo gráfico força x deslocamento das paredes

ensaiadas à compressão diagonal que qualquer revestimento aplicado em uma

parede de alvenaria aumenta sua resistência ao cisalhamento.

• Nas paredes revestidas com telas a disseminação das fissuras é bem maior do

que nas revestidas com argamassa simples.  Pode-se fazer também essa mesma

comparação para as paredes revestidas com fibras.  Esperava-se que as fibras

pudessem proporcionar um controle melhor da fissuração e maior ductilidade.

Embora nas paredes revestidas com fibras de aço tenha havido um acréscimo de

resistência, no caso de fibras de polipropileno novamente observou-se

desempenho inferior ao das paredes revestidas com argamassa fraca.

• Observou-se também que a resistência das paredes cresceu com o aumento da

resistência da argamassa do revestimento, ou seja, as paredes que possuíam

argamassa forte apresentaram uma força resistente maior que as paredes

revestidas com argamassa fraca.  Isto demonstra que não houve manifestação de

mecanismos prejudiciais ao conjunto, como se observou na série de paredinhas

ensaiadas à compressão axial

• Os revestimentos com argamassa simples (sem fibras) acrescentaram uma

resistência considerável às paredes ensaiadas, mas não proporcionaram grande

acréscimo na rigidez ou ductilidade em relação às outras condições de

revestimento consideradas.  Já as paredes revestidas com fibras de aço

mostraram resistência próxima à das paredes revestidas com telas, embora não

se tenha acrescentado ductilidade às paredes.
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• As paredes revestidas com telas apresentaram melhor comportamento quando

comparadas com as demais tanto no acréscimo de resistência, como na

ductilidade das paredes.

• Pode-se afirmar que, de uma maneira geral, a adição da capacidade resistente da

parede — considerada como um núcleo — com a capacidade resistente dos

revestimentos, oferece uma boa previsão da capacidade resistente do conjunto.

Obviamente, é preciso considerar a variabilidade dos resultados quando se tratar

de projeto.
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7. ENSAIOS DE PAREDES DE ALVENARIA SUBMETIDAS À

FLEXÃO

________________________________________________________________

Os ensaios de flexão foram realizados em paredes com dimensões de 0,80 x 1,60

m revestidas com as combinações de revestimento de argamassa + telas soldadas,

sendo elas: argamassa “forte” + telas soldadas, argamassa “forte” + telas soldadas +

conectores tipo 1, argamassa “forte” + telas soldadas + conectores tipo 2.

As paredes foram ensaiadas com a face maior na posição horizontal, ficando

apoiadas nas extremidades sobre perfis de aço, os quais, por sua vez, estavam

apoiados em aparelhos de apoio articulados.  O vão entre os apoios resultou em 1,40

m.

O carregamento externo foi realizado em duas situações.  Na situação 1, as

forças foram aplicadas ao longo de uma linha na seção central da parede, com o

auxílio de um perfil de aço.  Na situação 2, as forças foram aplicadas em duas linhas

equidistantes 45 cm dos apoios.  Nesta última situação, pretendeu-se aumentar o

valor da força cortante para testar a aderência do revestimento aos blocos.

A força foi aplicada por um atuador hidráulico servo-controlado com capacidade

de 500 kN em incrementos de carga de 2 kN.

Para medir os deslocamentos verticais, a parede foi instrumentada com três

defletômetros no meio do vão e outros três em cada apoio, para controle de recalques

de apoio.

A resistência, tanto da argamassa de assentamento como da argamassa de

revestimento, foi controlada por meio de corpos-de-prova cilíndricos 5 x 10 cm que

foram moldados na mesma data de execução das paredes.  A argamassa de

assentamento utilizada tinha o traço em volume de 1:0,5:4,5 (cimento:cal:areia) e
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apresentou resistência média de 10 MPa.  A relação água/cimento utilizada em todas

as paredes na argamassa de assentamento foi ≤ 1.  A argamassa de revestimento

utilizada tinha o traço em volume de 1:3 (cimento:areia) e apresentou resistência

média de 20 MPa.

As paredes foram chapiscadas com o mesmo traço e aditivo utilizado descrito

nas séries de compressão axial e diagonal.  Em todas as situações adotadas, o

revestimento tinha espessura de 2 cm.  Para controle da resistência dos blocos foram

ensaiados 6 blocos escolhidos aleatoriamente no lote doado pelo fornecedor.  A

resistência média encontrada nos ensaios em relação a área bruta dos blocos foi de 10

MPa.  Os resultados dos blocos ensaiados estão apresentados no ANEXO C.

7.1 Resultados obtidos

a) Paredes P01 e P02 - revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas
(situação 1 de carregamento).

As paredes P01 e P02 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas e

atingiram um momento fletor máximo de 1.033 e 1.066 kN.cm, respectivamente.  O

carregamento máximo obtido pela parede P01 foi de 29,51 kN e pela parede P02 foi

de 30,46 kN.  Na parede P01 a primeira fissura observada foi no eixo de aplicação da

força com um carregamento de 10 kN.  Depois apareceram fissuras paralelas à

fissura anterior nas juntas de argamassa.  Com um carregamento de 24 kN

apareceram fissuras na espessura da parede acompanhando a argamassa.  A parede

P02 apresentou a mesma configuração de fissuras que a parede P01 com força de

primeira fissura igual a 9 kN.

b) Paredes P03 (situação 1 de carregamento) e P04 (situação 2 de
carregamento) - revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +
conectores tipo 1.

As paredes P03 e P04 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas

nas juntas horizontais das camadas de argamassa de assentamento e no plano da

parede (conectores tipo 1) e atingiram um momento fletor máximo de 1.050 kN.cm e

1.856 kN.cm, respectivamente.
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A parede P03 foi ensaiada na situação 1 de carregamento e apresentou a primeira

fissura com força externa de 10 kN e carregamento máximo de 30 kN.  A

configuração de fissura foi a mesma que as paredes P01 e P02 apresentando também

fissuras na espessura da parede seguindo a camada de argamassa de assentamento.

Na parede P04 a primeira fissura ocorreu com força externa de 20 kN (situação 2

de carregamento) localizada abaixo de um dos perfis de aplicação de carga.  Com o

acréscimo de carregamento, novas fissuras apareceram acompanhando as camadas de

argamassa.  Apareceram também fissuras na espessura da parede, rompendo desta

vez o bloco.  A força máxima aplicada foi de 82,47 kN.

c) Paredes P05 (situação 1 de carregamento) e P06 (situação 2 de
carregamento) - revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +
conectores tipo 2.

As paredes P05 e P06 foram revestidas com argamassa “forte” + telas soldadas +

conectores tipo 2 e alcançaram momento fletor máximo de 998,80 kN.cm e 1.497,15

kN.cm, respectivamente.  Ambas as paredes apresentaram comportamento igual ao

das demais paredes ensaiadas nas duas situações de carregamento consideradas.  O

carregamento máximo aplicado na parede P05 foi de 28,54 kN e na parede P06 foi de

66,54.  As primeiras fissuras foram observadas com carregamento de 9 kN para

parede P05 e 22 kN para a parede P06.
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• Documentação fotográfica das paredes P01 e P02 (revestidas com argamassa
“forte” e telas soldadas – situação 1 de carregamento).

Figura 7.1 – Configuração final de fissuras     Figura 7.2 - Configuração final de
        da parede P01. de fissuras da parede P02.
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Figura 7.3 - Gráfico força x deslocamento médio das paredes P01 e P02.
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• Documentação fotográfica da parede P03 (revestida com argamassa “forte”
+ telas soldadas + conectores tipo 1 – situação 1 de carregamento).

Figura 7.4 – Esquema de ensaio da parede P03.

Figura 7.5 – Fissuras na parede P03.
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Figura 7.6 - Gráfico força x encurtamento médio da parede P03.
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• Documentação fotográfica da parede P04 (revestida com argamassa “forte”
+ telas soldadas + conectores tipo 2 - situação 2 de carregamento)

Figura 7.7 – Ruptura da parede P04.

Figura 7.8 – Seccionamento de toda a fiada de blocos na ruptura da parede P04.
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Figura 7.9 - Gráfico força x encurtamento médio da parede P04.
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• Documentação fotográfica das paredes P05 (revestida com argamassa
“forte” + telas soldadas + conectores tipo 2 – situação 1 de carregamento).

Figura 7.10 – Configuração final de fissuras da parede P05.
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Figura 7.11 - Gráfico força x encurtamento médio das paredes P05.
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• Documentação fotográfica das paredes P06 (revestida com argamassa
“forte” + telas soldadas + conectores tipo 2 – situação 2 de carregamento)..

Figura 7.12 – Seccionamento de uma das fiadas de bloco da parede P06.
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Figura 7.13 - Gráfico força x encurtamento médio das paredes P06.
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7.2 Análise dos resultados

Na Tabela 7.1 estão demonstrados os valores obtidos nos ensaios de paredes

submetidas à flexão.  Ressalta-se que os valores dos momentos fletores apresentados

nesta tabela incluem os momentos fletores causados pelo peso próprio da parede e

pelos perfis de distribuição de carga.

Tabela 7.1 – Resultados dos ensaios das paredes à flexão.

Condição de
revestimento

Parede farg,rev
(MPa)

farg,ass
(MPa)

Situação de
carregamento

Fmáx
(kN)

Mmáx
(kN.cm)

P01 20 9 Situação 1 29,51 1.124,20Argamassa “forte”
+ telas soldadas

P02 18 10 Situação 1 30,46 1.157,45

P03 19 9 Situação 1 30,00 1.141,00Argamassa “forte”
+ telas soldadas +
conectores 1 P04 18 9 Situação 2 82,47 1.922,18

P05 18 11 Situação 1 28,54 1.090,25Argamassa “forte”
+ telas soldadas +
conectores 2 P06 19 10 Situação 2 66,54 1.569,75

Observações:
Farg.ass. = resistência da argamassa de assentamento.
farg.rev. = resistência da argamassa de revestimento.

Mmáx. = momento fletor máximo.

.Observando-se os gráficos força x deslocamento médio (Figura 7.14) das

paredes ensaiadas à flexão verifica-se que não houve nenhuma diferença

considerável nas três diferentes situações de revestimento investigadas.

Não houve escorregamento das placas de revestimento mesmo depois da

mudança dos pontos de aplicação das forças.  Analisando-se os resultados e a

condição das paredes depois da ruptura concluiu-se que todos os modelos romperam

por flexão.

Já que não foi observada nenhuma diferença considerável no comportamento à

flexão das paredes em relação aos tipos de revestimentos utilizados, recomenda-se o

uso de telas soldadas + argamassa forte (especialmente no caso de reservatórios,

muros de arrimo, etc.) pela sua maior facilidade de aplicação.
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A metodologia de análise teórica empregada foi a mesma utilizada nas estruturas

de concreto armado, considerando-se as particularidades da alvenaria como elemento

estrutural composto.

Como não foi realizado o ensaio à flexão da parede de alvenaria sem

revestimento estimou-se uma carga de ruptura pelo cálculo do momento de

fissuração (Mr ). Considerou-se para esse cálculo a resistência à tração da argamassa

de assentamento (fctm, arg) e a resistência à tração do material do bloco de concreto

(fctm,bl).

A resistência à tração da argamassa de assentamento foi obtida em laboratório

pelo ensaio de compressão diametral em corpos-de-prova cilíndricos de 5 x 10 cm e

seu valor foi de 1 MPa.  A resistência à tração do material do bloco foi estimada em

relação à sua resistência à compressão referente à área bruta.  Como a resistência

média à compressão dos blocos da série de paredes submetidas à flexão foi de 10

MPa e a relação entre a área bruta e a área líquida dos blocos é de Al = 0,497Ab tem-

se:

Al = 271,36 cm2

σ = 
lA

F
 = 

271,36
546

 = 2 kN/cm2 ou 20 MPa

Considerando-se que σt,bl ≅ 0,1σc,bl conclui-se que:

σt,bl = 0,1 x 20 = 2 MPa

Observa-se que a resistência à tração da argamassa de assentamento é menor que

a resistência à tração do material do bloco.  Sendo assim, provavelmente a ruptura ou

o aparecimento da primeira fissura irá acontecer nas juntas de argamassa.  Por esse

motivo foi utilizado o valor da resistência à tração da argamassa de assentamento

para cálculo do momento de fissuração.

Calcula-se agora a inércia da seção da parede considerando-se também os

vazamentos dos blocos conforme demonstrado na Figura 7.15.  A inércia I1 refere-se

à inércia da seção sem os vazamentos e a inércia I2 refere-se à inércia da seção dos

vazamentos.
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79 cm

14 cm

15,6 cm

8,8 cm

I2

I1

Figura 7.15 – Esquema da parede para cálculo da inércia.

I1 = 
12
h b 3

11  = 18.064,67 cm4                    I2 = 
12
h b 3

22  = 885,91 cm4

Iliq = I1 – 4 x I2                                     Iliq = 18.064,67 – (4 x 885,91)

Iliq = 14.521 cm4

Calculando-se o momento fletor de fissuração no Estádio Ia (sem considerar

efeito de plastificação do concreto tracionado) com os dados obtidos tem-se:

Mr = 
t

liqctm

y

I f
                    Mr = 

7
14.521 x 0,1

 = 207 kN . cm

Logo a força de ruptura é:

• para carga no meio do vão (situação 1 de carregamento)

F = 
l

rM4
 = 5,9 kN

• para carga nos terços do vão (situação 2 de carregamento)

F = 
a

M2 r  = 9,2 kN
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Para a parede revestida calculou-se o momento de fissuração, também no

Estádio Ia,  para comparar a força teórica de aparecimento da primeira fissura com a

força experimental encontrada.  Considerou-se para a resistência à tração da

argamassa de revestimento o valor de ft,arg.revest. = 2,2 MPa obtida em laboratório.

Fazendo-se os mesmos cálculos utilizados nas paredes sem revestimento para

obtenção do valor da inércia, só que considerando a espessura da parede igual a 18

cm (espessura da parede + espessura das placas do revestimento) tem-se:

Iliq = 34.850 cm4 Mr = 
9
34.850 x 0,22

 = 851 kN.cm

Logo a força da 1ª fissura é:

• para carga no meio do vão (situação 1 de carregamento)

F = 
l

rM4
 = 24 kN

• para carga nos terços do vão (situação 2 de carregamento)

F = 
a

M2 r  = 38 kN

Para cálculo do momento último admitiu-se que a parede se comportaria como

uma viga.  Considerando-se as hipóteses básicas do concreto armado no estágio

limite último, tem-se:

a) As seções planas permanecem planas;

b) Solidariedade dos materiais;

c) Diagrama de tensões (desprezou-se a resistência à tração do núcleo).

Com base nessas hipóteses, efetuou-se o equilíbrio de forças (Rcc = Rst)

considerando apenas as placas de revestimento resistente.  Tendo os valores de fyd =

705 MPa e As = 1,92 cm2, obtém-se:

Rst = 1,92 x 70,5 = 135,36 kN
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Logo o momento fletor último é:

Mud = Rst x z onde: z = e –ht = 18 – 2 = 16 cm (braço de alavanca)

Mud = 135,6 x 12 = 1.624,32 kN.cm

Então a força de ruptura é:

• para carga no meio do vão (situação 1 de carregamento)

F = 
l

udM4
 = 46,4 kN

• para carga nos terços do vão (situação 2 de carregamento)

F = 
a

M2 ud  = 72,2 kN

Para comparar esses valores calculados com os resultados obtidos nos ensaios de

laboratório pode-se observar a Tabela 7.2.  Vale ressaltar que os valores da força da

primeira fissura e do momento fletor máximo experimental estão somados com os

efeitos do peso próprio da parede e dos perfis de aplicação de carga.

Tabela 7.2 - Valores obtidos nas análises teórica e experimental.

Força da 1ª fissura
(kN)

Momento fletor
máximo (kN.cm)Parede Revestimento Situação de

carregamento
Teórico Exp. Teórico Exp.

P1, teórica Sem revestimento Situação 1 6  207 

P2, teórica Sem revestimento Situação 2 9,2  207 

P01 Telas soldadas Situação 1 24 13 1.624 1.124,20

P02 Telas soldadas Situação 1 24 12 1.624 1.157,45

P03
Telas+conectores 1 Situação 1 24 13 1.624 1.141,00

P04 Telas+conectores 1 Situação 2 38 33 1.624 1.922,18

P05 Telas+conectores 2 Situação 1 24 12 1.624 1.090,25

P06 Telas+conectores 2 Situação 2 38 25 1.624 1.569,75



Ensaios de paredes de alvenaria submetidas à flexão 153

7.3 Conclusões parciais dos ensaios de flexão

• Verificou-se pelo gráfico força x deslocamento que as paredes ensaiadas à flexão

comportaram-se de maneira semelhante mesmo com tipos de revestimento

diferentes.

• Não se observou nenhum escorregamento das placas dos revestimentos

constatando-se assim uma boa aderência entre revestimento e substrato, para o

nível de tensão de cisalhamento testado.

• Mesmo depois de aplicado o carregamento nos terços do vão, tentando-se

aumentar o valor da força cortante para testar a aderência do revestimento aos

blocos, as paredes continuaram rompendo por flexão.  Para uma definição mais

precisa do limite de resistência por aderência é necessário realizar mais ensaios

especificamente para isso.

• Os conectores utilizados não contribuíram para uma melhoria da resistência e

nem da ductilidade das paredes, possivelmente porque não chegou a se observar

perda de aderência entre blocos e revestimento.

• Observa-se que os valores teóricos foram todos superiores aos valores

experimentais encontrados exceto nos casos em que o carregamento foi aplicado

no meio do vão.

• Na realidade os cálculos teóricos não levam em conta o fato da parede ser

composta de dois materiais diferentes (bloco e argamassa) com regiões muito

mais propícias à ruptura (camada de argamassa de assentamento).

• Os valores dos momentos nas paredes ensaiadas na situação 1 de carregamento

(carregamento no meio do vão) foram inferiores ao valor teórico.

Provavelmente houve influência do fato da linha de carregamento ter coincidido

com a junta de argamassa central da parede.
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• Este estudo teve como objetivo efetuar uma avaliação preliminar da resistência à

flexão de paredes revestidas.  Para obtenção de resultados mais precisos é

necessário realizar mais ensaios e elaborar modelos teóricos mais adequados.

No entanto, os resultados obtidos mostram que é possível reforçar ou projetar

paredes com capacidade resistente à flexão com o emprego da técnica de

revestimentos resistentes.


