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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Recentemente, a construção civil brasileira tem mostrado crescente interesse pela 

alvenaria estrutural. Tal sistema construtivo mostra-se competitivo frente à tradicional 

construção em concreto armado empregada no Brasil. As primeiras edificações foram projetadas 

e construídas de acordo com códigos normativos estrangeiros, obtendo-se bons resultados 

quanto aos empreendimentos realizados. Isso pode ter impulsionado a implantação da alvenaria 

estrutural como sistema construtivo no país, criando uma expectativa quanto à sua utilização. 

Como exemplo desses empreendimentos pode-se citar, de acordo com Schumacher (2000), a 

construção, no ano de 1967 em São Paulo, de um edifício de apartamentos de quatro pavimentos 

como sendo a pioneira no país. A partir daí foram construídos vários outros edifícios sendo que, 

em 1972, foi construído um edifício de apartamentos com 12 pavimentos, também em São 

Paulo. O edifício Muriti, que possui dezesseis pavimentos e foi construído em São José dos 

Campos, pode ser tomado como exemplo das construções dessa época, vide FIGURA 1.1-1. 

Ainda segundo o autor, em 1985 houve mudanças radicais no projeto e na construção deste tipo 

de edificação. Essas mudanças possibilitaram a construção de um edifício de apartamentos com 

19 pavimentos utilizando-se paredes com espessura de 15 cm. Isto foi resultado da capacidade 

de se produzir blocos de concreto de elevada resistência, do maior esforço para realização de 

projetos, e do maior rigor no controle de qualidade, na experimentação e na inspeção. Dessa 

forma, vários edifícios têm sido projetados e construídos com sucesso utilizando-se este 

conceito, culminando com a construção de um edifício de 21 pavimentos em São Paulo, 

atualmente o mais alto do Brasil. 
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FIGURA 1.1-1 Edifício Muriti em São José dos Campos, SP [Retirado do manual da ABCI (1990)]. 

Apesar disso, ainda há certo receio por parte de alguns construtores e projetistas em 

utilizar a alvenaria como opção para o sistema estrutural do edifício, quer por puro preconceito 

quer por simples desconhecimento. Um dos fatores que contribuiu para a pouca aceitação por 

parte desses profissionais relaciona-se às experiências feitas por algumas construtoras, que 

utilizaram a alvenaria estrutural e verificaram o surgimento de várias manifestações patológicas. 

Esses problemas foram e têm sido solucionados por meio de pesquisas realizadas em algumas 

universidades brasileiras. A partir destes estudos puderam-se identificar a inadequação do 

processo de construção, a retração dos blocos de concreto utilizados e a má elaboração de 

projetos, como algumas das principais causas dessas patologias. Atualmente, esses problemas 

foram solucionados com o desenvolvimento do processo de construção, a elaboração de projetos 

mais rigorosos, e a produção de blocos com especial atenção à etapa de cura. 

Texto interessante foi publicado na revista Téchne1, do qual se extrai a seguinte parte: 

“O estigma que define a alvenaria estrutural como um sistema construtivo muito limitado, ou 

seja, que impõe limites severos para o desenho arquitetônico e impossibilita mudanças de layout 

na planta do apartamento, vem sendo quebrado. Várias construtoras de São Paulo têm utilizado 

o sistema em alvenaria estrutural na construção de edifícios de alto padrão, nos quais são 

permitidas alterações na planta dos apartamentos. Isto foi conseguido graças à criatividade dos 

arquitetos, à evolução dos procedimentos de cálculo e à melhora dos componentes utilizados. 

Como exemplo, cita-se a construção de um edifício em São Paulo com 14 pavimentos e 1 

                                                 
1 Téchne, São Paulo, edição 75, p.38-43. 
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subsolo”. De acordo com a publicação na revista, o empreendimento dispõe de apartamentos 

com 139 m2 de área útil e três opções de plantas. A flexibilidade de plantas foi obtida com a 

utilização de paredes estruturais e de vedação, sendo que quase 50% das paredes do edifício não 

têm função estrutural. A FIGURA 1.1-2 ilustra a etapa de construção das paredes do edifício. 

 
FIGURA 1.1-2 Construção de edifício com 14 pavimentos [Revista Techne – Edição 75]. 

Outra importância da alvenaria estrutural que estimula sua aplicação é o reduzido 

tempo de execução, como resultado do grau de industrialização ao qual se pode chegar, 

principalmente no caso da alvenaria modulada, bem como a redução de custos. Estas 

características estão diretamente relacionadas ao processo construtivo no qual há menos perda 

de materiais, redução da equipe de operários e possibilidade de utilização de pré-moldados 

como, por exemplo, vergas, contravergas, contra-marcos e escadas. 

O sucesso verificado com as construções pioneiras confirma a viabilidade do emprego 

da alvenaria estrutural no Brasil, tendo-se o bom senso de adequar tal sistema construtivo à 

realidade do país. Neste contexto, inserem-se as pesquisas desenvolvidas nas universidades, 

que, por sua vez, têm a obrigação de estudar e divulgar a aplicação de novas tecnologias. Como 

resultado direto dessas pesquisas tem-se a construção de edifícios mais modernos, que se 

adequam às necessidades e inovações impostas pelo mercado, com garantia de sua segurança. 

1.2. OBJETIVOS 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar, teórica e experimentalmente, o 

comportamento de painéis com abertura constituídos por alvenaria de blocos. Inicialmente, foi 

estudado o caso de painel isolado submetido a ações horizontais para verificação do 

comportamento sem a participação do lintel. Em seguida, foi avaliada a interação de paredes 
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ligadas por lintéis, com variação do tipo de abertura e da intensidade da pré-compressão 

aplicada, bem como utilizando alvenaria não-armada e com armadura vertical construtiva. Com 

isso, pretendeu-se investigar a ocorrência e o grau de fissuração tanto do painel isolado quanto 

do composto, além de avaliar a eficiência do lintel no acréscimo da rigidez do painel composto 

e a mudança na distribuição dos esforços entre os painéis tratados isoladamente. 

Para tanto, foram utilizados modelos reduzidos, abordando-se de modo geral o 

comportamento estrutural desses painéis, porém sem se comprometer a determinar correlações 

com protótipos, isto é, sem o objetivo de correlacionar tensões, deformações e deslocamentos do 

modelo reduzido com o modelo em escala natural. Desse modo, os resultados foram avaliados 

qualitativa e não quantitativamente. Neste instante, é importante deixar claro que o 

comportamento observado no modelo pode ser estendido ao protótipo e que esta semelhança 

está comprovada na literatura. 

Como objetivos específicos, podem ser considerados: 

 Avaliação do efetivo ganho de rigidez proporcionado pelo lintel, comparando-se o 

painel isolado com os acoplados; 

 Verificação da mudança no comportamento do painel, tal como grau de fissuração 

e força de ruptura, para duas diferentes intensidades de pré-compressão; 

 Identificação do acréscimo na rigidez e da mudança de comportamento do painel 

quando se utilizam armaduras verticais construtivas; 

 Observação do grau e do tipo de fissuração que ocorre no lintel e nos painéis; 

 Fornecimento de subsídios, a partir dos vários resultados experimentais obtidos, 

para o desenvolvimento de análises numéricas mais precisas; 

 Avaliação da capacidade de simulação do comportamento experimental de alguns 

modelos não-lineares disponíveis na biblioteca do programa de análise estrutural Abaqus; 

 Avaliação de modelos simplificados na representatividade do comportamento 

linear dos painéis; 

 Apresentação de sugestões para se considerar, simplificadamente, a perda de 

rigidez oriunda da fissuração dos painéis. 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

A escolha do sistema construtivo em alvenaria estrutural está se tornando um fato cada 

vez mais freqüente na construção civil brasileira. À medida que sua utilização vai se difundindo 

pelo país, há a necessidade do desenvolvimento de pesquisas em que sejam abordados e 

avaliados os problemas correntes da utilização desse recente2 sistema construtivo. Além disso, a 

                                                 
2 Recente no sentido cronológico de utilização no país, pois em outros países, como os Estados Unidos, a 
utilização desse sistema construtivo remonta a 1891, exemplificando-se pela construção do edifício 
Monadnock, em Chicago, com 16 pavimentos. 
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difusão da sua utilização contribui para a ousadia dos projetistas e construtores, que contemplam 

projetos de edifícios cada vez mais altos e com disposição mais complexa3 dos elementos 

estruturais. Adicionalmente, pode ser dito que a falta de pesquisa tecnológica no Brasil sobre o 

desempenho estrutural do elemento parede de alvenaria, limita a construção de edifícios em 

alvenaria estrutural cerâmica não-armada a oito pavimentos. Desse modo, o campo de pesquisa 

ainda é muito vasto nesta área e deve continuar sendo incentivado para que se possa chegar a 

critérios adequados quanto ao comportamento desse tipo de estrutura. Para isso, é importante 

tratar o problema de forma minuciosa e com base teórica sólida, para que se desenvolvam 

normas consistentes e adequadas ao emprego em projetos seguros e econômicos. 

O trabalho ora desenvolvido consistiu na avaliação do efeito de acoplamento causado 

pela presença de lintéis nos painéis de contraventamento de edifícios em alvenaria estrutural. 

Tal aspecto foi inicialmente abordado em Nascimento Neto (1999), que analisou a distribuição 

de esforços em edifícios submetidos a ações horizontais, e detectou o enorme acréscimo de 

rigidez experimentado pelo sistema de contraventamento quando os lintéis são considerados 

como elementos integrantes desse sistema. No entanto, essas análises se limitaram às situações 

de comportamento elástico linear e ao campo teórico, nas quais não foram avaliados os efeitos 

da não-linearidade física, provocada principalmente pela fissuração do painel. Neste sentido, o 

estudo aqui desenvolvido procurou investigar de forma detalhada as alterações no 

comportamento estrutural devido à inclusão do lintel, dando-se destaque à forma de ruptura e ao 

modo de fissuração. Assim, as discussões e resultados contidos neste trabalho podem ser 

utilizados como parâmetros para prever o comportamento global de um edifício e para o 

desenvolvimento de modelos teóricos mais precisos, de modo que o acréscimo de rigidez 

proporcionado pelos lintéis seja considerado de maneira eficiente e segura. 

A utilização dos lintéis como elementos participantes do sistema de contraventamento 

do edifício possibilita a construção de edifícios mais altos, assim como a redução do número de 

paredes estruturais para se obter maior flexibilidade nos layouts dos apartamentos. Neste caso, 

deve-se ter o cuidado de avaliar corretamente a distribuição dos esforços, principalmente 

aqueles oriundos da atuação do vento. 

As patologias que ocorrem em paredes estruturais também podem ser consideradas 

como outro aspecto relacionado à pesquisa. Freqüentemente, ocorre fissuração de paredes 

devido a erros decorrentes do processo de construção, podendo-se citar: a ausência de verga e 

contraverga nas aberturas e de armaduras construtivas nas paredes. O estudo do comportamento 

estrutural pode auxiliar na identificação das possíveis manifestações patológicas às quais as 

paredes estão sujeitas. 

                                                 
3 Dentro dos limites impostos atualmente pelo sistema construtivo. 
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Com base nisso, o estudo desenvolvido nesta tese procurou avaliar o comportamento 

de painéis, com e sem abertura, constituídos por alvenaria estrutural de blocos. Foram 

abordados fatores pertinentes ao desempenho estrutural dos painéis, tais como o início e a 

propagação da fissuração e as mudanças de rigidez, dando ênfase ao efeito de acoplamento 

oriundo da presença de lintéis, à mudança no comportamento devido à atuação de diferentes 

intensidades de pré-compressão, bem como ao efeito de armaduras verticais construtivas. Os 

painéis estudados foram escolhidos segundo a prática de construção empregada no país, de 

modo a fornecer subsídios para o projeto estrutural desses elementos. 

1.4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se a técnica de modelos físicos 

reduzidos na escala 1:3, abordando-se de modo geral o comportamento estrutural desses painéis. 

As atividades experimentais foram realizadas no Laboratório de Estruturas da Escola de 

Engenharia de São Carlos, alternando-se entre painéis com abertura de porta e de janela, 

segundo a prática de construção empregada no Brasil. 

O estudo teórico consistiu numa análise numérica baseada no Método dos Elementos 

Finitos, aplicada às estruturas de alvenaria, considerando-se comportamento linear bem como 

não-linear do material, de modo a avaliar: o efetivo ganho de rigidez do painel devido à 

presença do lintel, a distribuição e o grau de fissuração, e a distribuição das tensões nos painéis. 

Inicialmente, realizou-se simulação numérica para se fazer uma análise preliminar da 

distribuição das tensões. Em seguida, realizou-se ensaio de uma série piloto com dois painéis 

isolados, de modo a consolidar a metodologia e o detalhamento do plano de instrumentação da 

série definitiva. Os ensaios definitivos foram constituídos por séries de dois exemplares. Nestes 

ensaios foram medidas deformações em regiões específicas, de acordo com a modelagem 

numérica preliminar e o resultado da série piloto. Essas medidas foram realizadas utilizando-se 

transdutores de deslocamentos e seu armazenamento foi feito em arquivo via sistema de 

aquisição de dados automatizado. 

1.5. ESTRUTURA DA TESE 

A tese foi dividida em seis capítulos: introdução, aspectos relativos à avaliação do 

comportamento estrutural da alvenaria, programa experimental, análise dos resultados 

experimentais, modelagem numérica e análise comparativa dos experimentos e conclusões. 

O segundo capítulo contém informações a respeito dos tipos de modelos numéricos 

que podem ser empregados na análise da alvenaria estrutural, descrevendo-se com maiores 

detalhes alguns aspectos relativos à micro-modelagem. Também são abordados assuntos ligados 

à resistência ao cisalhamento, destacando-se os tipos de ensaios para determinação dessa 
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característica e as pesquisas desenvolvidas com esse tema. Por fim, comenta-se a respeito do 

comportamento de painéis submetidos a forças horizontais, detalhando os tipos de ruptura que 

podem ocorrer, os estudos experimentais desenvolvidos, a utilização de modelos teóricos 

simplificados para avaliação desse comportamento, bem como o emprego de modelos reduzidos 

no estudo de painéis submetidos a forças estáticas e dinâmicas. 

O terceiro capítulo contém informações relativas à modelagem numérica preliminar, a 

partir da qual se definiu a instrumentação a ser utilizada nos ensaios dos painéis, assim como os 

resultados dos ensaios de caracterização, tais como: análise dimensional e área líquida dos 

blocos em escala reduzida; granulometria da areia utilizada; resistência à compressão simples de 

blocos, prismas, argamassas e pequenas paredes; resistência ao cisalhamento de pequenas 

paredes e de juntas de argamassa, além da resistência de juntas à tração na flexão. Também são 

analisados os resultados obtidos com a série piloto de ensaio. Da mesma forma, são descritas 

detalhadamente as configurações de ensaios realizados, no que se refere à escolha dos painéis, 

dos níveis de pré-compressão empregados, e da instrumentação da série definitiva de ensaios. 

Também são abordados os itens relativos às lajes de concreto utilizadas, à construção e ao 

transporte dos painéis, bem como à preparação e execução dos ensaios. 

O quarto capítulo corresponde à análise dos resultados experimentais. Neste caso, o 

capítulo está dividido em itens que contêm, inicialmente, as análises individuais de uma 

configuração. Cada configuração é representada por dois painéis com igual geometria, sendo 

submetidos a diferentes intensidades de pré-compressão. A análise individual dos painéis foi 

dividida nos seguintes subitens: 

 Etapa de aplicação da pré-compressão: são verificadas as deformações axiais dos 

painéis, bem como determinados seus módulos de deformação a partir do gráfico tensão x 

deformação; 

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

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

ocorridas nos lintéis e nas paredes de cada modelo, em regiões consideradas críticas para o 

surgimento de fissuras, como, por exemplo, os cantos da abertura e da base das paredes. 

Adicionalmente, é descrita a seqüência do processo de fissuração do painel e definido o tipo de 

ruptura associado; 

Ao final da análise dos painéis de uma mesma configuração de ensaio, realiza-se a 

comparação entre seus principais resultados, de modo a avaliar os efeitos decorrentes da 

utilização de distintas intensidades de pré-compressões. 

O quinto capítulo corresponde à modelagem numérica dos painéis e a análise 

comparativa dos resultados. Inicialmente, descreve-se o modelo em elementos finitos utilizado, 
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discutindo o tipo de modelagem escolhida, o estudo desenvolvido para definição da rede em 

elementos finitos, bem como os critérios de ruptura e plasticidade disponíveis na biblioteca do 

Abaqus e utilizados na análise não-linear. Além disso, apresentam-se os resultados da 

modelagem das paredes (40 x 40) cm2 e de um painel isolado, comparando-os aos resultados 

experimentais. Adicionalmente, apresenta-se um modelo analítico simplificado para obtenção 

da carga de ruptura dos painéis, e comentam-se as limitações e dificuldades da modelagem 

numérica utilizada, fornecendo subsídios para o emprego de outros modelos mais adequados. 

Outro item incorporado às análises é a avaliação do efeito de acoplamento, proveniente da 

presença do lintel, e dos efeitos do graute e da armadura vertical. Neste caso, são comparados os 

resultados dos painéis com abertura com aqueles dos painéis isolados. 

O sexto e último capítulo contém as conclusões do presente trabalho, nas quais 

resumem-se os comportamentos observados no ensaio de cada painel. São comentados os 

aspectos relativos aos efeitos da pré-compressão, assim como da presença da armadura vertical 

construtiva, na rigidez dos painéis. Além disso, aborda-se sobre o efeito de acoplamento oriundo 

da presença do lintel, dando-se destaque ao acréscimo de rigidez ocorrido. Destaca-se, também, 

a capacidade de simulação do comportamento experimental de alguns critérios não-lineares 

disponíveis no Abaqus. Neste caso, são apontadas as principais dificuldades enfrentadas e a 

limitação desses critérios para, em seguida, sugerir modelos que, em princípio, podem 

representar melhor o comportamento experimental. Também são avaliados modelos 

simplificados para representar a etapa linear do comportamento dos painéis. Por fim, são feitas 

sugestões para se considerar, de modo simplificado, a perda de rigidez ocasionada pela 

fissuração dos painéis. 


