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RESUMO 

 

Este trabalho insere-se num projecto financiado com a indústria, cujo objectivo é 

desenvolver os aspectos tecnológicos que permitam promover a construção de cascas em 

alvenaria cerâmica armada. A solução proposta representa ainda uma tentativa de inovação 

das técnicas construtivas tradicionais.  
As coberturas em cascas de alvenaria cerâmica armada foram um sistema construtivo 

bastante utilizado, principalmente no Uruguai e em alguns países da América do Sul, a partir da 

década de 50, devido ao trabalho do engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Estas estruturas são 

compostas por tijolos cerâmicos, juntas de argamassa armada e por uma cobertura de 

argamassa. A utilização desta técnica permitiu alcançar vãos significativos, sendo conhecidas 

coberturas até 50 m de vão. 

No presente trabalho foi desenvolvido, um sistema construtivo inspirado no trabalho de 

Eladio Dieste, mas vocacionado para a indústria da pré-fabricação.  

Para a escolha dos materiais a serem aplicados neste sistema, foi executado um amplo 

programa de ensaios de caracterização mecânica dos mesmos.  

Ensaios de painéis, representativos deste sistema, foram executados com a finalidade de 

conhecer o comportamento interactivo entre os materiais escolhidos. Nestes ensaios, os 

painéis representativos foram submetidos à aplicação de forças que pudessem simular os 

carregamentos aplicados a este tipo de estrutura.  

O sistema estrutural final foi composto por uma camada de tijolos cerâmicos furados, juntas 

armadas de betão, rede de aço electrossoldada e uma camada de cobertura de betão. 

Para a validação do sistema proposto, foi executada uma casca de alvenaria cerâmica 

armada, em escala real, no laboratório de estruturas da Universidade do Minho. Posteriormente 

a casca foi ensaiada com carga aplicada ao longo da sua largura, a ¼ do vão.  

Como conclusão deste estudo, verificou-se que o sistema estrutural desenvolvido, para a 

pré-fabricação das cascas em alvenaria cerâmica armada, conseguiu satisfazer aos requisitos 

exigidos. Desta forma, o estudo desenvolvido permitiu atingir com sucesso os objectivos deste 

trabalho. 
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ABSTRACT 

 
The present work is included in a funded project with the cooperation of the industry. The 

main aim of the project was to develop technological aspects to built reinforced brick masonry 

shells. The proposed solution represents also an attempt to innovate with respect to traditional 

building techniques. 

Reinforced masonry shells are structural systems often used in the past, mainly in Uruguay 

and South America after the 1950’s, based on the work of engineer Eladio Dieste. These 

structures are composed by ceramic bricks, reinforced mortar joints and a mortar top layer. 

Such building technology allowed to obtain very large spans, with shells spanning up to 50 m. 

In the present study a constructive system based on Eladio Dieste’s model has been 

developed, focusing on the prefabrication industry, 

The constituent materials of the proposed structural system were chosen by means of an 

extensive experimental study, which was carried out in order to characterize their mechanical 

behaviour.  

In order to verify the interaction between the materials used in the system, adequate 

specimens were tested. In these tests, the representative panels were subjected to different 

types of loadings, in order to simulate possible effects originated by the actions applied to the 

real structures. 

The structural system that results from the project was composed by a layer of ceramic 

bricks, reinforced concrete joints and a concrete cover layer. 

To validate the proposed system, a full scale shell was built at the structural laboratory of 

University of Minho. The shell was tested under monotonic vertical load applied to ¼ of its span, 

distributed along the width.  

The obtained results led to the conclusion that the system developed to build prefabricated 

reinforced brick masonry shells is suitable for the proposed application. In this way, the study 

fulfilled the established objectives of the project. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

1.1 CONTEXTO DO ESTUDO 
 

A necessidade de modernização no sector de construção civil, em todo o mundo, 

está a tornar-se cada vez mais urgente. Ainda hoje, percebe-se que a área da 

construção apresenta aspectos delicados e, por vezes, incompatíveis com as 

necessidades actuais. Problemas como o baixo nível de automação, as elevadas 

taxas de acidentes de trabalho, a agressão ao meio ambiente (ruído, poluição, 

utilização excessiva de recursos naturais, gasto elevado de energia, etc.), o baixo 

índice de reciclagem de materiais após o tempo de vida útil das estruturas, entre 

outros, são realidades presentes na indústria de construção civil. 

Na tentativa de contribuir para o melhoramento das técnicas construtivas e para a 

promoção de soluções inovadoras em materiais cerâmicos, iniciou-se recentemente 

um projecto para o desenvolvimento da pré-fabricação de cascas em alvenaria 

cerâmica armada, no âmbito do qual foi realizado o presente trabalho.  

 

1.2 OBJECTIVO DO ESTUDO 
 

O objectivo do projecto em que se insere este trabalho é produzir cascas em 

alvenaria cerâmica armada, utilizando os conceitos já empregues desde 1950, 

principalmente na América do Sul, pelo engenheiro Eladio Dieste (com vãos até 50 m), 

ver Dieste (1997). Pretende-se que o processo construtivo seja simples, rápido, de 

baixo custo, que recorra a tecnologia industrializada e que o seu impacto ambiental 

seja minimizado. As cascas a serem desenvolvidas deverão ter longa duração, fácil 

manutenção, respeitar as tendências arquitectónicas actuais e a tradição cultural. 

Utilizando o sistema construtivo em estudo, pretende-se dispor de tecnologia 

inovadora para realizar coberturas finas para pequenos e médios vãos. De entre as 

possíveis aplicações pode-se citar: estações de autocarro e comboio, silos horizontais, 

pavilhões industriais, residências, passagens inferiores de vias de comunicação, 
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estações de serviços, as soluções de cobertura actualmente realizadas em cascas de 

betão armado, bem como a reabilitação de construções antigas.  

Verifica-se que o sistema apresentado por Dieste se mostrou eficiente ao longo do 

tempo em termos de durabilidade, possibilidades arquitectónicas e comportamento 

estrutural. No entanto, este sistema não tem tido grande aceitação por parte do sector 

da construção, devido, em parte, a limitações associadas à inexistência de resultados 

experimentais e de métodos racionais para dimensionamento. Mas a principal 

dificuldade na utilização do sistema é a inexistência de processos tecnológicos com 

custos acessíveis. 

O presente trabalho está inserido num projecto financiado pela Comissão Europeia 

(ISO-BRICK, 2003), por meio do qual se pretende desenvolver os aspectos industriais 

e técnicos que permitam promover a construção de cascas em alvenaria armada, 

melhorando os aspectos técnicos e económicos, e recorrendo a técnicas de 

pré-fabricação parcial e total.  

O trabalho que será apresentado nesta tese foi realizado com o intuito principal de 

desenvolver um sistema de pré-fabricação total e de validar diferentes aspectos 

técnicos da solução estrutural. Os trabalhos de pré-fabricação parcial e os ensaios em 

modelos à escala real foram realizados, paralelamente, na Universidade Politécnica da 

Catalunha, em Barcelona. O modelo de pré-fabricação total, proposto nesta tese, é 

composto por uma camada de tijolos cerâmicos, juntas preenchidas com micro-betão, 

uma camada delgada de enchimento superior, realizada com micro-betão (camada de 

betão), rede electrossoldada (posicionada na camada de betão) e armaduras 

inferiores, inseridas em juntas de alvenaria não-contrafiada e posicionadas em duas 

direcções ortogonais.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Na tese serão abordados os aspectos do desenvolvimento de uma tecnologia de 

pré-fabricação total para a execução de cascas em alvenaria cerâmica armada. Será 

ainda apresentada uma ampla caracterização mecânica dos materiais constituintes, 

realizada por meio de ensaios normalizados. Por forma a avaliar a interação entre os 

materiais constituintes da casca, serão ensaiados protótipos representativos deste 

sistema estrutural. Dos trabalhos executados no laboratório, destaca-se a construção 

e ensaio de uma casca de alvenaria cerâmica armada, em escala real. Esta estrutura 

foi concebida como protótipo final, utilizando os materiais seleccionados durante a 

campanha de ensaios de caracterização mecânica. Desta forma, a execução da casca 
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possibilitou não só a validação do processo tecnológico, mas também, a avaliação do 

desempenho mecânico dos materiais e da estrutura. 

Os capítulos foram organizados a fim de que o leitor possa tomar conhecimento de 

todas as etapas do processo de desenvolvimento da solução construtiva. Portanto, os 

capítulos estão divididos da seguinte forma: 

O capítulo 1 apresenta os objectivos e a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta um breve estado do conhecimento sobre cascas em 

alvenaria cerâmica até os dias de hoje. Destacam-se os modelos desenvolvidos pelo 

Engenheiro Uruguaio Eladio Dieste. Também são feitas algumas considerações 

relacionadas com a aplicação da pré-fabricação na construção civil, dando ênfase às 

construções em alvenaria. Por ser uma das maiores preocupações do presente, o 

impacto ambiental, durante e após o processo construtivo, também são considerados, 

avaliados e discutidos. Será ainda apresentado um breve estudo sobre a 

potencialidade de reaproveitamento dos materiais, constituintes da solução proposta 

neste trabalho. 

No capítulo 3 descreve-se a solução de casca estudada, bem como os materiais 

constituintes. Para isso, apresentam-se os ensaios de caracterização mecânica dos 

diferentes materiais. Este capítulo inclui não só os materiais escolhidos para 

constituírem a solução final estudada, mas também os materiais que não satisfizeram 

as características mecânicas desejadas para o bom desempenho da casca. Portanto, 

todas as etapas executadas até que a solução fosse concebida serão apresentadas. 

O capítulo 4 é dedicado aos ensaios realizados com os materiais a interagirem 

entre si. Neste capítulo descreve-se uma campanha de ensaios para a observação do 

comportamento de painéis de alvenaria cerâmica, com juntas de micro-betão, 

submetidos ao corte. Salienta-se, em especial, o facto da alvenaria possuir juntas 

não-contrafiadas. 

No capítulo 5 são apresentados a configuração, os resultados e a análise dos 

ensaios de flexão, executados em painéis representativos do sistema de casca em 

alvenaria cerâmica armada. Utilizando-se um modelo de secção transversal, em que a 

secção é dividida em camadas, foi ainda realizada uma análise numérica dos painéis 

ensaiados a flexão, tendo em vista compreender, adequadamente, os resultados 

experimentais obtidos. Portanto, neste capítulo, será feito também um estudo 

comparativo entre a resposta experimental e numérica dos painéis submetidos à 

flexão. 
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No capítulo 6 encontra-se a descrição do comportamento de painéis 

representativos do modelo proposto, sujeitos a esforços biaxiais, num equipamento 

especialmente desenvolvido para o efeito. Posteriormente, os resultados são 

apresentados e analisados. 

No capítulo 7, como resultado de todo o trabalho realizado em laboratório, e 

descrito nos capítulos anteriores, apresenta-se a execução de uma casca em 

alvenaria cerâmica armada, em escala real. A sequência da montagem proposta para 

a pré-fabricação e os moldes desenvolvidos para a aplicação são mostrados 

detalhadamente. Este capítulo inclui ainda o ensaio da casca, sob um carregamento 

constituído por uma força distribuída na largura da casca, numa secção que induz 

momentos positivos e negativos na casca. A resposta do modelo, para este tipo de 

solicitação, é apresentada e analisada. 

Finalmente, no capítulo 8, apresentam-se as considerações finais do trabalho e as 

sugestões para trabalhos futuros. 



CAPÍTULO 2 – CASCAS DE ALVENARIA E PROCESSOS DE FABRICO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada  5

2 CASCAS DE ALVENARIA E 
PROCESSOS DE FABRICO 

 

 

 

No presente capítulo será apresentado um breve estado do conhecimento referente à 

utilização de alvenaria cerâmica, para confecção de coberturas para pequenos e médios 

vãos. Em particular, será abordado com maior destaque o trabalho do engenheiro Eladio 

Dieste (PEDRESCHI, 2001) e (ANDERSON, 2004), precursor da técnica de construir cascas 

em alvenaria cerâmica. 

 

2.1 CASCAS DE ALVENARIA REALIZADAS POR ELADIO DIESTE 
 

O tijolo cerâmico é um material com possibilidades ilimitadas de aplicação no sector da 

construção civil. Tendo em vista tantas possibilidades de aplicações, os processos para a 

produção destes materiais estão a melhorar dia após dia, por meio dos avanços 

tecnológicos adoptados no sistema de produção. Sendo assim, tem-se procurado 

desenvolver novas tecnologias a fim de garantir qualidade, rapidez na construção e novas 

aplicações no mercado. Sabe-se que a eficiência estrutural da alvenaria vem sendo 

estudada com interesse acrescido, principalmente a partir das últimas décadas, e que a 

resistência da argamassa e dos tijolos são fundamentais para o bom desempenho do 

sistema. Utilizando esses conhecimentos sobre a alvenaria, e as vantagens por ela 

oferecida, Eladio Dieste, um engenheiro uruguaio, desenhou e construiu cascas com 

alvenaria cerâmica armada. Estas estruturas foram construídas a partir dos anos 50, 

principalmente na América do Sul. Segundo Dieste (CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y TRANSPORTES, 1997a,b), a escolha de unidades cerâmicas como material para a 

realização de cascas em alvenaria armada foi devida às seguintes características: 

 

a) As unidades podem apresentar elevadas resistências à compressão, atingindo, em 

países industrializados, valores da ordem de 50 MPa a 100 MPa. Estas resistências 

são iguais ou superiores aos betões correntes; 
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b) Com uma resistência igual à do betão, as unidades possuem menor módulo de 

elasticidade, que permite que a construção absorva melhor as deformações impostas; 

c) As unidades suportam mudanças abruptas de temperaturas e têm durabilidade 

considerável; 

d) Bom isolamento térmico, que pode ser aumentado com a introdução de furos e adição 

de material isolante, caso seja necessário; 

e) Comportamento acústico melhorado devido ao baixo módulo de elasticidade e devido 

à facilidade com que são feitas formas apropriadas, tomando em consideração a 

necessidade de tal propriedade; 

f) Com as técnicas actuais de fabrico e com a racionalização global da indústria, é 

possível obter um preço, por metro cúbico de material, mais barato que qualquer 

outro de qualidade semelhante; 

g) O custo da construção é geralmente mais baixo do que o de sistemas baseados em 

outros materiais. 

 

A construção de cascas com abóbadas de dupla curvatura, denominada por Dieste 

como “Gausas”, ilustrada na Figura 2.1, é o mais conhecido e representativo trabalho de 

Eladio Dieste (MORALES, 1991). Estas cascas, realizadas com tijolos cerâmicos e com 

armadura estrutural em baixa percentagem, apresentaram resistências e comportamento 

adequados. O modelo inicialmente proposto por Dieste foi sendo melhorado por ele mesmo 

ao longo dos anos. As cascas chegaram a atingir vãos de 50 metros, com espessuras 

próximas de 12 centímetros (10 cm de altura do tijolo e 2 cm de camada de enchimento 

superior, construída com argamassa). Os principais esforços de flexão presentes nas 

abóbadas eram oriundos da mudança de curvatura e não devidos ao peso próprio da 

estrutura. Para evitar este problema, Dieste resolveu aumentar a rigidez da casca. Ele não 

utilizou nervuras, pois desta forma criaria descontinuidades, que afectariam 

inconvenientemente o comportamento estrutural de membrana, além de dificultar o processo 

de cofragem e descofragem. Neste caso, optou por ondular longitudinalmente a abóbada, a 

fim de obter a rigidez necessária, sem aumentar o peso e sem criar descontinuidades na 

estrutura. Nestas construções, a armadura era disposta como rede ortogonal nas juntas 

entre tijolos cerâmicos. A armadura transversal, na direcção do vão a ser coberto (direcção 

X, ver Figura 2.1), contribui ainda para resistir aos esforços de flexão na casca, devidos por 

exemplo a cargas assimétricas ou de vento. Por sua vez, a armadura longitudinal aplicada 

na direcção da ondulação da casca (direcção Y), na região de encontro de duas 
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abóbadas (região submetida a esforços de compressão), evita a ocorrência de fissuras 

transversais entre as distintas catenárias. Estas fissuras reduziriam o aumento de rigidez 

que se pretendia obter com a ondulação das geratrizes. 

plano x = L/2

geratriz

z mínimas
com coordenadas 

plano z-x

Z

X

L

directriz

Y

 
Figura 2.1 – Forma de uma abóbada de dupla curvatura. Fonte: (SARRABLO, 2002). 

 

As abóbadas de dupla curvatura podem ser classificadas em contínuas (Figura 2.2 (a)), 

quando as geratrizes descrevem uma sinusóide contínua no fecho das abóbadas, ou em 

descontínuas (Figura 2.2 (b)), quando as geratrizes descrevem uma sinusóide descontínua 

no fecho das abóbadas para gerar lanternins (CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES, 1997b). Na Figura 2.3 encontram-se ilustradas algumas obras, em 

abóbadas de dupla curvatura, realizadas por Eladio Dieste. 
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(a)

 
(b) 

Figura 2.2 – Abóbadas de dupla curvatura: Contínuas (a); Descontínuas (b). Fonte: (CONSEJERÍA 
DE OBRAS PÚLICAS Y TRANSPORTES, 1997) e (SARRABLO, 2002). 

 

(a) 

(b) 
Figura 2.3 – Abóbadas de dupla curvatura realizadas por Eladio Dieste: Igreja de Atlántida, no 

Uruguai (a); Armazém de distribuição Júlio Herrera y Obes, no Uruguai (b).  
Fonte: (DIESTE, 1987, 1997). 

 

Outro marco significativo nas estruturas realizadas por Dieste foram as cascas 

autoportantes de directriz catenária sem tímpanos, compostas por abóbadas cilíndricas, que 

na maioria das vezes eram construídas em séries, a alternar fecho e vale, conforme está 

mostrado na Figura 2.4.  
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Figura 2.4 – Cascas autoportantes de directrizes catenárias sem tímpanos. Fonte: CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚLICAS Y TRANSPORTES, 1997b). 
 

Sabe-se que arquitectos como António Gaudi, em Espanha (TOMLOW, 1989), Hassan 

Fathy, no Egipto (FATHY, 1980) e Eladio Dieste, no Uruguai, são apenas alguns dos 

projectistas e construtores que adoptaram a curva catenária como forma estrutural em seus 

projectos. Isto deve-se ao facto da forma catenária se desenvolver segundo os esforços de 

compressão, de forma a possibilitar estruturas com o mínimo de peso, ver exemplos na 

Figura 2.5. É ainda possível construir cúpulas e abóbadas catenárias por meio de 

processos que, dependendo do vão, dispensam o uso de escoramento e cofragens. 

Portanto, o formato de directriz catenária, muito utilizado por Dieste (CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1997b), produz, na estrutura, esforços de 

compressão simples, para a acção do peso próprio. Esta compressão uniforme permite que 

o sistema resista adequadamente aos esforços de flexão. Entre as vantagens da forma 

catenária podem-se salientar as seguintes: 

 

a) A capacidade resistente da casca é aumentada consideravelmente com a introdução 

da armadura construtiva mínima; 

b) As tensões de compressão devidas ao peso próprio são independentes da secção, 

assim, o esforço normal é proporcional ao peso por unidade de comprimento; 

c)  A armadura mínima assegura que um comprimento considerável da casca se 

comporte de forma elástica quando submetida a cargas concentradas; 
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d) As estruturas podem ser descofradas poucas horas depois da execução. No caso das 

obras de Dieste, as cofragens e escoras eram removidas rapidamente e utilizadas 

novamente, de forma a permitir uma grande economia no processo construtivo. 

 

VIGA DE LIGAÇÃO DE ABÓBADAS CONSECUTIVAS

 
(a) (b) 

Figura 2.5 – Estação de serviço em Salto, Uruguai (a); Estação de metro no Rio de Janeiro, 
Brasil (b). Fonte: (CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1997). 

 

Em geral, no caso de Dieste, cada troço da casca entre duas geratrizes, funcionava, 

principalmente, como viga à flexão na direcção longitudinal. Os impulsos horizontais entre 

abóbadas consecutivas equilibram-se, sendo o impulso vertical de cada uma delas 

transferido para a viga de ligação destas abóbadas, enquanto os pilares resistiam aos 

impulsos horizontais da última abóbada. Por isso, os pilares apresentavam variação de 

secção até chegar às fundações. Na direcção das geratrizes, com a aplicação de técnicas 

de pré-esforço, podiam-se alcançar vãos de 35 m entre pilares, ver Figura 2.4, com 

espessuras de casca de 10 cm. Os vãos transversais (as cordas das directrizes) eram 

menores, geralmente 6 m, tendo Dieste atingido o máximo de 13 m. As cascas 

autoportantes foram realizadas utilizando cofragens simples, uma por abóbada, sendo que 

estas podiam ser movimentadas, paralelamente, na direcção das geratrizes. Estas 

cofragens móveis, geralmente, cobriam uma área de 3.0 a 3.50 metros de largura, por um 

vão de directriz de dimensões muito menores que as geratrizes. Este sistema construtivo 

mostrou-se rápido, económico e de fácil produção. Os vales foram realizados por meio de 

cofragens simples, apoiadas em escoras fixadas no solo. As cofragens para a produção das 

abóbadas eram removidas à medida que os vales eram executados. Sendo assim, as 

coberturas eram construídas sobre as cofragens móveis, por meio de troços sucessivos, 

deixando a armadura necessária entre as juntas dos tijolos, e fazendo a ancoragem dos 

cabos que seriam pré-esforçados, no caso de grandes vãos. Existe uma fase em que as 

cofragens móveis são removidas e que parte das abóbadas ficam descofradas. No entanto, 

as abóbadas mantêm-se apoiadas sobre os vales e em escoras fixadas ao solo. Nesta fase, 
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as abóbadas, parcialmente descofradas, actuam como uma série de arcos cujos impulsos 

se neutralizam nas regiões dos vales, onde só a carga vertical actua. Esta carga é 

suportada pelas escoras que, devido à leveza da estrutura, são esbeltas e económicas 

(Figura 2.6). Nas abóbadas de extremidade, as vigas de bordo terão de resistir aos 

impulsos.  

Uma das grandes vantagens do sistema de alvenaria cerâmica armada proposto por 

Dieste, é o facto da argamassa apresentar resistência suficiente após 3 (para vãos de 15 m) 

a 14 horas (para vãos de 50 m). Sendo assim, a descofragem era feita poucas horas após a 

execução da casca (MORALES, 1991). Desta forma, a argamassa das juntas ainda se 

encontra fresca, permitindo o retoque fácil e consequentemente, um melhor acabamento. 

 

 
Figura 2.6 – Período transitório em que parte das abóbadas estão descofradas.  

Fonte: (SARRABLO, 2002). 
 

Verifica-se, por meio das obras em cascas de alvenaria cerâmica armada já construídas, 

que o sistema construtivo pode ser considerado eficiente, permitindo que cada material 

constituinte seja aproveitado com todo o seu potencial. O excelente aspecto das 

construções é outro ponto fundamental para este tipo de construção. A qualidade 

arquitectónica observada nas obras (Figura 2.7 e 2.8) parece ser inquestionável. O grande 

número de possibilidades do sistema, também pode ser comprovado na variedade de obras 

executadas. No entanto, torna-se evidente a necessidade de melhorar e actualizar as 

técnicas construtivas, tendo em vista definir um sistema viável e competitivo nos dias de 

hoje, com recurso à introdução de técnicas de pré-fabricação no processo construtivo.  
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Figura 2.7 – Outros exemplos da arquitectura de Eladio Dieste. Fonte: (CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1997). 

 

Figura 2.8 – Casa construída por Eladio Diste. Fonte: (CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, 1997). 

 

2.2 OUTRAS SOLUÇÕES PARA CASCAS DE ALVENARIA  
 

A seguir, serão apresentados diferentes trabalhos sobre coberturas executadas em 

alvenaria cerâmica, nomeadamente, a técnica do “Monocoque de tijolo”, desenvolvida por 

um grupo da Universidade de Hannover, na Alemanha, e um trabalho executado na 

Universidade de Alcalá, em Espanha. 

 

2.2.1 TÉCNICA DO “MONOCOQUE” DE TIJOLO 
 

O monocoque de tijolo foi uma técnica construtiva proposta por um grupo da 

Universidade de Hannover, Alemanha, em 1995, inspirada no trabalho de Dieste 

(SPETH, 1999). A técnica consistia em construir segmentos de alvenaria, baseados em 

técnicas tradicionais e recorrendo a um mecanismo que assegurou a geometria pretendida 

(Figura 2.9 (a)). Pretendia-se aplicar esta técnica construtiva em soluções pré-fabricadas 

que não necessitassem de cofragens caras, muita mão-de-obra e armaduras. Neste 

processo, foi utilizada uma argamassa de elevada resistência e elevada aderência ao tijolo. 

As abóbadas foram realizadas por meio da união, com argamassa, das extremidades dos 
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segmentos prefabricados. Os segmentos de alvenaria eram realizados e colocados para 

curar sobre areia, conforme ilustrado na Figura 2.9 (b). Depois de um dia de cura, os arcos, 

formados pelo conjunto de segmentos pesando aproximadamente 450 Kg, eram levados 

para um recinto através de correias içadas em cada uma de suas extremidades 

(Figura 2.9 (c)). Em 1996, com esta técnica, foi executado um arco de 2 m de largura e 

10 m de vão. Em 1998, os arcos chegaram aos 16 m de vão.  

 

(a) (b) (c) 

Figura 2.9 – “Monocoque” de tijolo: Construção tradicional (a); Segmentos de alvenaria colocados 
sobre areia (b); Deslocamento dos segmentos (c). Fonte: (SPETH, 1999). 

 

A cofragem adoptada para este sistema foi composta por partes, com comprimentos de 

aproximadamente um quarto da extensão total (Figura 2.10 (a)). A cofragem era composta 

por pranchas e painéis de contraplacado de madeira fixados em suportes e vigas utilizados 

em cofragens convencionais. A colocação dos segmentos (arcos) é feito por meio de gruas 

que içam correias ligadas às extremidades de um estrado (Figura 2.10 (b)). Este estrado 

serve de leito para os elementos, até seu posicionamento final. Depois, os elementos são 

posicionados, sucessivamente, começando pelos apoios dos dois lados, e terminando com 

a colocação do elemento de fecho. As juntas de 25 mm, entre os segmentos, são 

preenchidas com argamassa não retráctil, conforme ilustrado na Figura 2.11 (a). Em 1999, 

num ensaio de carga (Figura 2.11 (b)), ficou comprovado que o sistema apresentava bons 

resultados, superando as expectativas de resistência esperada. 
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(a) (b) 

Figura 2.10 – “Monocoque” de tijolo: Cofragem para a montagem dos segmentos de alvenaria (a); 
Colocação do segmento final por meio de grua (b). Fonte: (SPETH, 1999). 

 

(a) (b) 

Figura 2.11 – “Monocoque” de tijolo: Preenchimento das juntas com argamassa (a); Ensaio de 
carga (b). Fonte: (SPETH, 1999). 

 

2.2.2 A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA COM CASCAS DE ALVENARIA ARMADA 
 

Seguindo os modelos de casca em alvenaria armada desenhados e calculados por 

Dieste, o engenheiro Luís Casas e o arquitecto Carlos Clemente construíram, em 1998, as 

primeiras cascas autoportantes de cerâmica armada na Europa, na Universidade de Alcalá, 

na Espanha (Figura 2.12). Foram construídas 42 coberturas, onde cada cobertura era uma 

casca autoportante de cerâmica armada sem tímpanos. A abóbada tinha 1.60 m de flecha, 

corda de 4.20 m e comprimento de 30 m, estando apoiada em pilares de betão armado 

(SARRABLO, 2002). As vigas de bordo apresentavam secções variando de uma largura de 

0.94 m, no apoio dos pilares, a 0.15 m, nas extremidades das abóbadas.  
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Figura 2.12 – Caminho dos estudantes do campus da Universidade de Alcalá.  

Fonte: (SARRABLO, 2002). 
 

As cascas exibiam espessuras de 9 cm dos quais 5 cm eram devidos à altura dos tijolos 

cerâmicos e 4 cm eram provenientes da camada de recobrimento da casca, em betão 

armado. Entretanto, estas dimensões eram diferentes no fecho, onde a cobertura de betão 

tinha maior espessura (devido ao espaço necessário para os cabos de pré-esforço), e na 

transição entre a abóbada e as vigas de bordo, principalmente em cima dos pilares, para 

aumentar a resistência ao punçoamento. O processo de construção destas cascas teve 

início com a execução das fundações e dos pilares de betão armado, calculados para 

suportar o preso próprio, a torção devido ao vento transversal, e os momentos flectores 

associados às cargas não simétricas, na direcção longitudinal, e principalmente ao impulso 

horizontal da abóbada. O impulso horizontal das abóbadas foi responsável pela variação 

das secções dos pilares de 30 cm, na união com a abóbada, a 70 cm, na base da fundação. 

Das cabeças dos pilares, surgiam quatro barras de aço de 20 mm de diâmetro e 2 metros de 

comprimento, para que a ligação com a casca pudesse ser feita. Então foram montados os 

escoramentos e as cofragens. As cofragens para as vigas de bordo eram planas e feitas de 

material fenólico. Para a parte de abóbada com directriz catenária foram utilizadas chapas 

de aço de forma a resistirem como cofragem móvel das 42 abóbadas realizadas com a 

mesma forma. As escoras metálicas eram apoiadas em rolamentos sobre carris com 

comprimento igual à dimensão longitudinal da cobertura total a ser feita (Figura 2.13 (a)). 

Os tijolos utilizados eram maciços de 24 cm de comprimento, 11.5 cm de largura e 5 cm de 

altura, e resistência à compressão de 20 MPa. A armadura era constituída por varões 

nervurados com diâmetro de 12 mm, o que gerou dificuldades na adaptação à curvatura 

catenária. A argamassa de preenchimento das juntas tinha resistência a compressão de 

16 MPa aos 28 dias. A distância de 25 mm de espaçamento entre os tijolos (espessura das 

juntas) era controlada por espaçadores metálicos, com tolerância de 3 mm para permitir o 
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bom recobrimento das armaduras na parte inferior. O posicionamento dos tijolos foi feito 

sobre a cofragem que seria utilizada para construção da abóbada (Figura 2.13 (b)). 

Para ser possível dispor fiadas horizontais de tijolos, separadas por juntas de argamassa 

de 25 mm de espessura, e de forma a assegurar o necessário recobrimento às armaduras 

das juntas, era aplicada fiadas de argamassa de 10 mm de altura nestas juntas, antes da 

colocação das fiadas de tijolos. Como a cofragem era metálica e a inclinação na região dos 

apoios da casca era acentuada, seria difícil o posicionamento dos tijolos, pois estes 

escorregariam. Neste caso, foram fixados alguns separadores temporários, que foram 

colocados nos cantos dos tijolos e retirados quando a argamassa, de 10 mm de altura entre 

juntas, estivesse suficientemente dura para os fixar. Observou-se que a quantidade de água 

na composição da argamassa não podia ser exagerada, pois corria-se o risco da argamassa 

escorrer pelas faces aparentes dos tijolos. Por isso, optou-se por utilizar uma argamassa 

menos fluida, com aditivos retardadores de presa. Foram colocadas armaduras em cada 

uma das juntas transversais e a cada duas juntas longitudinais, deixando varões com 

ancoragem de 60 vezes o diâmetro da armadura. Depois foi feito o preenchimento das 

juntas e da camada de compressão, deixando espaço para a posterior ancoragem dos 

cabos de pré-esforço que seriam traccionados. Vinte e quatro horas após os trabalhos de 

preenchimento das juntas da casca, as escoras podiam ser retiradas, deixando apenas as 

vigas de bordo com cofragem. Nesta fase transitória, a abóbada funcionava como um arco, 

com reacções vertical e horizontal suportadas pelas vigas de bordo. Sendo assim, as 

cofragens móveis podiam ser utilizadas para a realização de outra abóbada. Sobre a 

abóbada recém-descofrada, foram colocados os cordões de pré-esforço. Sobre os cabos foi 

colocada a armadura transversal superior, acompanhada da armadura longitudinal superior 

e da armadura de reforço das zonas de ancoragem dos cordões. Para evitar que a 

armadura ficasse em contacto com os tijolos, esta ficou afastada destes, aproximadamente 

1.5 vezes o tamanho máximo do agregado, dado que desta forma as armaduras ficam 

devidamente embebidas no betão. Seguidamente foi feita a betonagem da camada de 

compressão com um betão de 30 MPa de resistência característica, de 15 mm de tamanho 

máximo do agregado e com espalhamento não superior a 80 mm, ver Figura 2.13 (c). 

Atenção especial foi tomada no sentido de evitar o preenchimento dos espaços para 

ancoragem dos cabos. Após o período de quatro dias, o betão adquiriu uma resistência de 

aproximadamente 25 MPa. Iniciou-se então, a tracção dos cabos, simetricamente, desde o 

mais comprido até ao mais curto. As caixas onde os cabos estavam ancorados foram 

preenchidas com argamassa não retráctil. Depois de finalizada esta operação e após 1 dia, 

foi feita a descofragem das vigas de bordo.  
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(a) (b) (c) 

Figura 2.13 – Caminho dos estudantes do campus da Universidade de Alcalá: Detalhe das cofragens 
e das escoras (a); Posicionamento dos tijolos a partir da viga de bordo (b); Execução da camada de 

cobertura de compressão (c). Fonte: (SARRABLO, 2002). 
 

2.3 SOBRE A UTILIZAÇÃO DA PRÉ-FABRICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
 

Percebe-se, que a possibilidade de utilização de processos tecnológicos mais 

avançados, aplicados à execução de cascas de alvenaria armada, tornaria este sistema 

construtivo bastante mais atractivo. Sendo assim, um estudo sobre as possibilidades da pré-

fabricação será discutido neste capítulo, incluindo, nomeadamente, os aspectos ambientais 

que se revelam essenciais nos dias de hoje.  

A pré-fabricação aplicada na construção é um processo de execução rápida com 

elementos previamente fabricados em série e montados, posteriormente, no local da obra. 

Actualmente este processo vem sendo utilizado com sucesso em algumas aplicações no 

mercado da construção civil. Sabe-se que os primeiros esforços no sentido de aplicar o 

conceito de pré-fabricação nas construções surgiram logo após a Primeira Guerra Mundial 

(BRANCO, 1977) e (SULLIVAN, 1980). No entanto, a precariedade dos meios tecnológicos 

disponíveis na época impossibilitaram o sucesso da sua aplicação. Sendo assim, após a 

Segunda Guerra Mundial, novas expectativas, aliadas às novas condições tecnológicas e à 

urgência da reconstrução, impulsionaram a utilização deste sistema construtivo. As 

condições para a utilização da pré-fabricação estavam novamente criadas, sendo 

necessário construir com rapidez e qualidade. Supõe-se que a mão-de-obra disponível, na 

época, veio da desmobilização dos exércitos. Da ideia de que a reconstrução com rapidez 

não devia ser feita com perda de qualidade, resultou a busca pela racionalização dos 

processos de produção aplicados às construções. Um facto curioso é que as civilizações 

antigas (Incas, Egípcios, Gregos e Romanos) já recorriam à utilização de elementos 

passíveis de repetição com o intuito de racionalização dos materiais e meios disponíveis. 

Ainda que este conceito não possa ser classificado como pré-fabricação, o mesmo pode ser 
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entendido como uma concepção geral e preliminar da necessidade de racionalização dos 

materiais e da mão-de-obra. 

Por outro lado, na América do Norte, dos movimentos migratórios que surgiram ao 

mesmo tempo da descoberta de novas riquezas minerais, formaram-se grandes núcleos 

habitacionais. Neste período, os processos de produção industrial foram transportados para 

a construção. A madeira, como produto mais acessível e vindo em encontro às 

necessidades de construção, foi utilizada para a produção de habitações, mesmo que de 

curta duração. Surge, então, o conceito de casa pré-fabricada.  

O processo de pré-fabricação actual é elaborado e preciso, envolvendo diversos 

parâmetros de qualidade. De facto, entende-se que a pré-fabricação é viável quando 

(BRANCO, 1977): 

 

a) Os encargos do investimento são justificados pela rapidez de execução e pela 

qualidade regular do produto; 

b) A utilização de meios e ferramentas especiais e as condições de trabalho, protegidos 

de intempéries, resultam num produto de qualidade e na redução de resíduos; 

c) A optimização dos processos de planeamento e gestão elaborados em gabinetes de 

apoio técnico repercutem-se em aumentos significativos na rentabilidade da 

prefabricação; 

d) Existe um número mínimo de repetições que justifique os encargos de estudos, 

preparação e execução dos trabalhos; 

e) Os materiais necessários para o fabrico sejam de fácil aquisição na região; 

f) Seja possível obter menor desperdício e maior controlo dos materiais. 

 

Na pré-fabricação a alteração tardia de projectos acarreta sempre elevados custos. 

Portanto, o projecto só pode começar a ser detalhado quando a solução final estiver 

acordada e aprovada pelos diversos intervenientes. O projecto de execução deve detalhar 

cada etapa da realização das peças pré-fabricadas até o processo final de montagem. A 

pré-fabricação pode ser classificada como: 

 

Pré-fabricação Total: Nos casos em que a maior parte do processo construtivo é 

executado em ambiente fabril, sendo os elementos transferidos, posteriormente, para o local 

da construção definitiva apenas para o processo de montagem; 
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Pré-fabricação Parcial: Nos casos em que a construção é feita utilizando-se processos 

convencionais e também componentes de pré-fabricação. 

 

Na pré-fabricação as operações têm que ser realizadas tomando em consideração a 

elevada produtividade. No entanto, o aumento de produtividade não deve significar perda de 

qualidade na produção, sendo necessária uma assistência técnica especializada, para 

controlar todo o processo, desde a entrada dos materiais até o final das actividades.  

 

2.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

Existe actualmente uma grande preocupação com a racionalização dos materiais e da 

energia consumida nos processos de transformação destes. Portanto, a optimização do 

consumo de matéria-prima é fundamental e deve ser tomada em consideração no processo 

produtivo. A tecnologia aplicada à produção pode ser optimizada de forma que os materiais 

necessários também sejam minimizados e que os resíduos finais do processo de 

transformação sejam devidamente tratados e devolvidos ao meio ambiente de forma não 

agressiva. De acordo com (BUTTLER, 2003) o consumo de matéria-prima natural está a 

crescer proporcionalmente ao aumento da economia e da população. O consumo de 

matéria-prima no mundo aumentou de 5.7 biliões de toneladas para 9.5 biliões de toneladas 

entre 1970 e 1995. Existe, portanto, o risco de esgotamento das reservas naturais. A 

redução da pressão sobre as reservas naturais pode resultar da diminuição do consumo dos 

materiais utilizando tecnologias modernas e da adopção de materiais reutilizáveis. 

A indústria da construção ainda produz um grande número de diferentes resíduos. A 

quantidade e o tipo de resíduo dependem do tipo de obra e também da fase em que a obra 

se encontra. Geralmente, há geração de resíduos em todas as fases da obra, da demolição 

e da preparação do terreno, à finalização da construção. 

Entre os diversos resíduos provenientes de uma obra de construção civil, os resíduos de 

betão apresentam grande potencial de reutilização. Isso deve-se ao grau de conhecimento 

sobre suas propriedades básicas e ao reduzido grau de contaminação por outros materiais, 

quando comparado a outros resíduos. Outro material importante na construção civil é o aço, 

que é utilizado principalmente no betão armado e que pode ser reciclado repetidamente sem 

perda de qualidade. Como o aço apresenta propriedades magnéticas, ele é facilmente 

recuperado no meio do entulho das obras.  

É importante lembrar que os resíduos gerados na construção devem ser reduzidos e 

reutilizados antes de serem reciclados (CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND 
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INFORMATION ASSOCIATION, 1997) e (CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND 

INFORMATION ASSOCIATION, 1999). 

Baseados no sistema de Execução de Cascas em Alvenaria Armada que será definido 

posteriormente neste trabalho, observa-se que os resíduos gerados poderão ser os 

seguintes: 

 

a) Betão fresco; 

b) Betão endurecido com ou sem armadura; 

c) Restos de barras de aço da armadura e de rede de aço electrosoldada; 

d) Pedaços de tijolos. 

 

Desta forma, revê-se brevemente os aspectos ambientais associados a estes resíduos: 

 

a) Betão Fresco 

A maior parte dos resíduos de betão fresco é proveniente da lavagem dos recipientes 

onde o betão foi realizado e, consequentemente, possui uma quantidade considerável de 

água. A areia e o agregado graúdo podem ser extraídos do betão fresco e reutilizados. Um 

dos métodos utilizados na reciclagem do betão fresco consiste na separação dos agregados 

e na reciclagem da água de lavagem (partículas de cimento juntamente com partículas em 

suspensão). Depois desta operação, tanto os agregados quanto a água podem ser 

reutilizados em outras betonagens. Por isso é interessante que a reciclagem do betão seja 

realizada imediatamente após sua produção. Dessa forma, os agregados gerados podem ter 

uma quantidade apreciável de cimento não hidratado, pelo que a sua aplicação em novas 

composições pode diminuir a percentagem livre de cimento a adicionar.  

 

b) Betão Endurecido 

O betão proveniente do processo de demolição de obra pode ser fragmentado e utilizado 

como agregado na produção de betão novo ou reciclado. Pode ainda ser utilizado como 

material de enchimento. No caso da reciclagem de betão pré-fabricado, o material 

fragmentado é de boa qualidade, sendo a sua utilização como agregado na produção de 

betão novo mais fiável. De acordo com (BUTTLER, 2003), no Japão está nascendo uma 

nova concepção de betão, totalmente reciclado. Este betão é obtido através da reutilização 

de todos os componentes de um betão velho (aditivos, cimento, agregados), tal como o 
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procedimento utilizado para o aço e o alumínio. No entanto, deve-se levar em conta que os 

betões realizados com agregados reciclados possuem propriedades, tais como, módulo de 

elasticidade, retracção por secagem e fluência, diferentes dos betões convencionais com 

agregados naturais, o que deve ser tomado em consideração para a boa utilização do betão 

reciclado. 

 

c) Armadura 

Na pré-fabricação, o trabalho de preparação da armadura é praticamente o mesmo de 

uma obra construída no local, no entanto, geralmente, há menos desperdício. O resto de 

aço, provavelmente, retornará à indústria metalúrgica e será utilizado novamente para a 

produção de novos materiais. 

 

d) Tijolos Cerâmicos 

Os tijolos podem ser reutilizados e os pedaços obtidos por meio do processo de corte, 

ou de demolição, podem ser fragmentados e reutilizados como agregados.  

 

Finalmente, refere-se novamente que a quantidade de energia consumida no processo 

de construção é uma das grandes preocupações actuais, nomeadamente tendo em vista a 

redução da emissão de CO2 e os compromissos assumidos no Protocolo de Quioto. Reduzir 

o desperdício, desde o início do processo é uma das medidas mais eficientes para preservar 

as fontes de energia. Neste caso, o controlo do processo e as repetições de séries de 

produção pode ser uma importante contribuição para alcançar tal objectivo. 

 

2.3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PRÉ-FABRICAÇÃO 
 

A produção de elementos pré-fabricados, passíveis de operações repetitivas sob 

condições controladas, permite um controlo melhor da qualidade final destes elementos. A 

produtividade é também aumentada devido a uma produção regular. O controlo do processo 

construtivo garante elementos com as medidas estritamente necessárias, pelo que o 

desperdício é mínimo. O reduzido período de construção no local é positivo no sentido de 

ser menos inconveniente para o público e de minimizar os transtornos causados pelo 

barulho e pela poeira, comuns nos locais de obras tradicionais. Devido à rápida finalização 

da obra e à redução do período de obras, a construção pode ser ocupada mais cedo, o que 

significa menores custos com trabalhadores e serviços, e um retorno mais rápido do 

investimento.  
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Na Figura 2.14 apresenta-se um exemplo de montagem de uma estrutura de porte 

considerável, transportada da fábrica para o local da obra. Como se verifica, a montagem foi 

rápida devido ao facto dos arcos estarem a ser produzidos na fábrica, enquanto a fundação 

era executada. Posteriormente, as partes foram transportadas para o local da obra, de 

camião, e posicionadas nos locais correctos com o auxílio de uma grua e de um número 

reduzido de trabalhadores.  

 

 
Figura 2.14 – Montagem de um depósito. Fonte: (ARCAVE®VAULTS®, 2004). 

 

De acordo com (WARSZAWSKI, 1990) o sistema de pré-fabricação tem algumas 

limitações relacionadas com a susceptibilidade a factores que estão fora do controlo dos 

fabricantes. Uma das limitações é o preconceito em relação à construção pré-fabricada, que 

reside no pressuposto de que a obra pré-fabricada limita as possibilidades de um projecto 

criativo. No entanto, esta ideia vem sendo desmistificada dado que a indústria de 

pré-fabricação tem vindo a melhorar as suas potencialidades e os seus recursos, permitindo 

projectos criativos e bem elaborados, sem perda das suas características arquitectónicas 

mais relevantes. Um outro factor importante, referido por Warszawski (1990), é a 

dependência do processo ao volume de procura e à estabilidade dessa procura. Espera-se 

que exista um nível de produção mínima que justifique os custos de investimento da 

produção. Um plano de produção não deve ser estabelecido a menos que haja uma procura 

mínima assegurada. Outro factor importante e que deve ser levado em conta é a 

sensibilidade às distâncias de transporte. A pré-fabricação torna-se um processo de 

construção desvantajoso, comparado com os métodos tradicionais, se o local da obra for 

muito distante do local da produção dos elementos. Uma outra característica relevante do 

processo, que já foi citada anteriormente, é o transtorno causado pela alteração do projecto 

quando o processo de pré-fabricação já está em andamento. Em obras convencionais, é 

reconhecido que um grande número de alterações, não previstas em projecto, são 

realizadas ao longo da obra. Na pré-fabricação, as alterações do projecto fora do tempo 
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previsto acarretam sempre custos elevados. No entanto, tais alterações podem não afectar 

de forma tão significativa o desenvolvimento dos trabalhos e o custo da obra, se estas 

modificações estiverem associadas a um grande número de unidades de produção. Neste 

caso, a flexibilidade na pré-fabricação é possível, já que os elementos serão realizados e 

repetidos muitas vezes. 

 

2.4 AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA 
 

Actualmente, apesar dos grandes avanços tecnológicos verificados em vários sectores 

industriais, percebe-se que a indústria da construção civil ainda apresenta um pequeno nível 

de automação comparada com outros sectores industriais. Entretanto, observa-se que 

muitos esforços têm sido feitos no sentido de modificar esta realidade, principalmente nas 

últimas décadas. Desta forma, revê-se em seguida os aspectos mais relevantes nestas 

áreas, que poderão ser aplicados ao processo de produção industrial de cascas em 

alvenaria armada. 

As primeiras aplicações de robots na construção civil foram devidas à crescente 

preocupação em preservar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, 

passíveis de contaminações químicas e radioactivas, no ambiente de trabalho. Nesse 

sentido, desenvolvem-se actualmente esforços conjugados de universidades e empresas do 

sector, tendo em vista desenvolver sistemas automatizados ou semi-automatizados, para 

melhorar o processo de construção e, consequentemente, a sua qualidade. Os 

investimentos da indústria de produção nos sectores de automação e robótica têm sido 

feitos, essencialmente, nas últimas três décadas, com o intuito de aumentar a produtividade, 

segurança e qualidade. No entanto, nota-se alguma resistência à introdução da automação 

e da robótica na área de construção, devido à natureza conservadora desta indústria. Como 

exemplo, pode-se citar que, muitas vezes, os trabalhadores se tornam resistentes em 

aprender a trabalhar com equipamentos dotados de tecnologia nova. 

É importante saber ainda que a utilização de um sistema automatizado no processo de 

fabrico, requer mudanças significativas nos materiais utilizados e no local de produção. Os 

objectivos das fábricas têm que ser o de aproveitar todo o potencial da matéria-prima, e o de 

utilizar racionalmente a energia dispendida. Esse objectivo pode ser alcançado por meio de 

projectos bem concebidos e controlo do sistema, evitando-se, assim, o desperdício. Os 

principais objectivos da automatização são então: 

 

a) Substituir o processo manual, melhorando as condições de trabalho; 

b) Reduzir o desperdício; 
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c) Aumentar a qualidade e a uniformidade do produto final. 

 

2.4.1 TECNOLOGIA ROBÓTICA 
 

Um robot é definido como sendo um dispositivo que pode executar uma sequência de 

operações de produção sem uma intervenção humana directa. Actualmente, eles têm sido 

utilizados em várias áreas de trabalho, para a realização de diferentes actividades, 

conquistando domínios de intervenção cada vez mais amplos nas indústrias. As aplicações 

vão desde a pintura, soldadura, montagem, empacotamento, armazenamento, betonagem, 

carga e descarga, inspecção, entre outras aplicações. 

De acordo com (WARSZAWSKY, 1990), as funções básicas de um robot industrial 

podem ser classificadas da seguinte forma: 

 

a) Manipulação de objectos – Consiste em manejar, mover de um local para outro e 

orientar, caso necessário; 

b) Efeito – Executa uma actividade solicitada no local solicitado; 

c) Controlo – Controla as actividades de acordo com um programa de actividades 

pré-definido; 

d) Percepção – Interpreta as alterações do ambiente à sua volta, enviando e 

respondendo sinais apropriados para o controlo do mecanismo; 

e) Mobilidade – Move-se de uma estação de serviço a outra. 

 

2.4.2 APLICAÇÃO DE ROBOTS NOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

É importante lembrar que a introdução de um sistema robótico nos locais de produção 

não significa que o trabalho humano seja desnecessário. Neste caso, é fundamental que um 

sistema de controlo integrado seja estudado e aplicado, e que o resultado seja eficiente e 

seguro.  

Como foi referido anteriormente, actualmente há uma série de actividades na construção 

civil que estão sendo realizadas por meio de robots. Como exemplo, pode-se citar o Sistema 

de Robot para produção de painéis de alvenaria, mostrado na Figura 2.15, o qual é 

responsável pelo processo de pré-fabricação automática de paredes realizadas com tijolos. 

O sistema é constituído por um grupo de correias rolantes e contentores para transporte e 

empilhamento (em paletes) dos diferentes formatos de tijolos (Figura 2.15 (a)). Enquanto o 
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sistema de paletes é abastecido e transportado para a máquina de execução automática de 

paredes, outro conjunto de tijolos, com os tamanhos já seleccionados, é transferido para 

outra correia rolante. Nesta correia rolante, os tijolos ficam submetidos a um programa de 

controlo (Figura 2.15 (b)), sendo seleccionados e agrupados num contentor. Um robot é 

encarregado de transferir os tijolos, com os formatos adequados, nas sequências e posições 

correctas. Caso haja necessidade de corte dos tijolos, estes são desviados para um outro 

contentor e submetidos à operação de corte. Depois de cortados, estes voltam para a 

unidade de integração. Os tijolos seleccionados e colocados num contentor de 

agrupamento, são posicionados nos locais correctos, formando uma fiada. Enquanto isso, a 

próxima fiada está a ser preparada. A montagem das fiadas é realizada com o auxílio de um 

carregador, que transporta cada fiada na sequência correcta da montagem da parede. 

Enquanto a fiada seguinte está a ser preparada, a argamassa é aplicada sobre os tijolos (já 

montados) da fiada anterior, por meio de um pórtico deslizante sobre carris. O carregador 

eleva a fiada de tijolos e depois transporta-a para baixo, posicionando-a em cima da fiada 

anterior, já com argamassa. De seguida, a camada de tijolos é posicionada e pressionada 

contra uma viga, de forma a ser regularizada. A Figura 2.15 (c,d) mostra o aspecto final das 

paredes executadas com este sistema. 

 

(a) 

(b) (c) (d) 

Figura 2.15 – Pré-fabricação de painéis de alvenaria: Local de produção (a); Agrupamento dos 
diferentes formatos de tijolos (b); Aplicação automática da argamassa nas juntas horizontais (c); 

ajuste das paredes e das vergas (d). Fonte: (GRUPPO BONGIOANNI, 1998). 
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Na Figura 2.16 está ilustrado o transporte de paredes de alvenaria, da fábrica para o 

local da obra. O transporte é feito por meio de um camião longo, como pode ser observado 

na figura. A Figura 2.17 ilustra o sistema de suspensão dos painéis por meio de uma grua, 

para a operação de montagem da estrutura. A suspensão dos painéis costuma ser um 

processo rápido e eficiente, geralmente realizado por gruas móveis.  

 

Figura 2.16 – Transporte de paredes de alvenaria.Fonte: (GRUPPO BONGIOANNI, 1998). 
 

Figura 2.17 – Exemplos de montagem das paredes por meio de gruas. 
Fonte: (GRUPPO BONGIOANNI, 1998). 

 

2.5 DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA PRÉ-FABRICAÇÃO PARCIAL DE 
COBERTURAS LAMINARES DE ALVENARIA CERÂMICA ARMADA 

 

Na universidade Politécnica da Catalunha, Espanha, foi realizada investigação tendo em 

vista desenvolver um sistema de pré-fabricação parcial de cascas de alvenaria armada. A 

seguir apresentam-se duas fases deste estudo, o qual está inserido no projecto financiado 

pela Comissão Europeia (ISO- BRICK, 2003), como foi citado no capítulo 1.  

Primeiramente apresenta-se o processo de execução e montagem do sistema em 

laboratório. Posteriormente, apresenta-se a aplicação deste processo a um protótipo, tendo-
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se efectuado algumas alterações construtivas, a fim de facilitar a sua aplicação numa 

construção executada recentemente em Itália.  

 

2.5.1 PROCESSO TECNOLÓGICO 
 

A solução de pré-fabricação parcial foi proposta para abóbadas de curvatura simples e 

de vão que não exceda os 15 m. O processo consiste em produzir faixas de cascas, planas 

e flexíveis, compostas por tijolos cerâmicos e armadura. Posteriormente, essas faixas são 

transportadas para o local da obra, onde é realizado o preenchimento, com argamassa, das 

juntas e da camada de compressão.  

O processo de execução destas faixas iniciou-se a partir do posicionamento, sobre uma 

mesa de aço, de um filme adesivo de polipropileno com adesivo nas duas faces. Sob o filme 

foi colocada uma espuma para assegurar o melhor contacto entre o filme e os tijolos. A 

largura e o comprimento do filme adesivo devem ser iguais à largura e à directriz da casca 

desejada. Colocou-se uma grelha metálica para servir de guia na colocação dos tijolos e 

garantir juntas de 25 mm de largura, ver Figura 2.18 (a). Os tijolos cerâmicos foram 

posicionados de forma a que as suas faces lisas, que ficarão à vista, fossem comprimidas 

contra uma das faces adesivas do filme.  

A capacidade adesiva do filme permitiu a movimentação do conjunto, sem que os tijolos 

se deslocassem. O filme adesivo também é essencial para impedir que o betão ou 

argamassa de preenchimento das juntas manche a face visível da casca, formada pelas 

faces lisas dos tijolos cerâmicos. Posteriormente, foram colocadas as armaduras 

longitudinais. Também foi utilizada uma rede de metal distendido, que teve como função 

manter o posicionamento dos elementos, principalmente na fase de transporte do conjunto 

para a obra, e também actuar estruturalmente como armadura. Para fazer a ligação da rede 

de metal distendido aos tijolos, foram colocados varões de aço, passando ao longo dos 

furos extremos de cada tijolo. Como os furos estavam alinhados, a operação de fazer passar 

os varões pelos respectivos furos foi relativamente simples. A fixação desta armadura à rede 

foi feita por meio de pistola atadora, conforme mostra a Figura 2.18 (b). Terminadas estas 

operações, a casca foi transportada e colocada sobre uma cofragem simples, que lhe dará a 

curvatura desejada.  
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(a) (b) 

Figura 2.18 – Grelha metálica sobre adesivo para posicionar correctamente os tijolos (a); Pistola 
atadora para fixação das barras de aço à rede de metal distendido (b).  

Fonte: (SARRABLO, 2002). 
 

Assim, o sistema construtivo destas estruturas foi realizado por etapas, começando com 

a pré-fabricação de faixas de casca planas e flexíveis; transporte das faixas, ver 

Figura 2.19 (a); posicionamento das várias faixas em obra, arqueadas com a forma final 

pretendida e cofragem ligeira, de acordo com a Figura 2.19 (b); justaposição de várias 

faixas, betonagem no local pelo extradorso, conforme Figura 2.20 (a).  

 

  

(a) (b) 

Figura 2.19 – Pré-fabricação parcial: Transporte das faixas (a); Escoramento ligeiro para dar forma à 
casca (b). Fonte: (SARRABLO, 2002). 

 

As juntas foram preenchidas com argamassa fluida, para que a esta pudesse penetrar e 

preencher, devidamente, as juntas com armadura. Para o preenchimento da camada de 

cobertura, de 3 cm, utilizou-se um betão com agregado não superior a 5 mm. Tendo em 

conta a acentuada curvatura da casca, era necessário que este betão não fosse muito 

fluido, para evitar o seu escorregamento. A Figura 2.20 (b) ilustra o aspecto final da casca 

em alvenaria cerâmica armada. 
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(a) (b) 

Figura 2.20 – Preenchimento, com betão, das juntas e da camada de cobertura (a); Vista geral da 
casca depois da betonagem (b). Fonte: (SARRABLO, 2002). 

 

A Figura 2.21 ilustra o stand da Hispalyt (Associação espanhola de fabricantes de tijolos 

e telhas cerâmicas (ISO-BRICK, 2003)), que expôs o sistema de faixas de alvenaria cerâmica 

pré-fabricadas na Feira Construmat, realizada em Barcelona em 2001.  

 

 
Figura 2.21 – Stand da Hispalyt em exposição na “Construmat 2001”, em Barcelona. 

Fonte: (ISO-BRICK, 2003). 
 

2.5.2 CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO FINAL 
 

A execução do protótipo final em Itália foi realizada da forma descrita na secção anterior, 

mas adoptou espaçadores metálicos apoiados por meio de suas extremidades, em 

reentrâncias laterais dos tijolos, ver Figura 2.22 (a). Estes espaçadores permitiram o 

posicionamento das armaduras longitudinais e garantiram a espessura das juntas de 

argamassa. A rede de metal distendido, utilizada no sistema, serviu para manter o 

posicionamento dos elementos na fase de transporte do conjunto para a obra. A fixação da 
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armadura longitudinal à rede era feita por pontos, por meio de equipamento manual com um 

gancho acoplado. A Figura 2.22 (b) ilustra o equipamento manual utilizado para a fixação 

destas armaduras, bem como os elementos em arames com argola nas extremidades, 

adoptados no processo de fixação. 

 

 
(a) (b) 

Figura 2.22 – Detalhe do espaçador utilizado para posicionamento da armadura longitudinal (a); 
Equipamento manual de fixação da armadura longitudinal à rede de metal distendido (b).  

Fonte: (ISO-BRICK, 2003). 
 

Depois de concluídas a fabricação das faixas de casca, estas eram transportadas e 

empilhadas em depósito, conforme pode ser visto na Figura 2.23. 

 

(a) (b) 

Figura 2.23 – Transporte de uma faixa de casca (a). Armazenamento das faixas de casca em 
depósito (b). Fonte: (ISO-BRICK, 2003). 

 

Na Figura 2.24 está ilustrada a construção de uma cobertura, numa das entradas de 

uma fábrica na cidade de Bari, Itália, onde se aplicou o sistema de faixas de casca pré-

fabricadas. Na Figura 2.24 (a), vê-se a montagem das faixas sobre a cofragem, antes do 

preenchimento das juntas e da camada de cobertura. O sistema de cofragem adoptado 
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pode ser observado na Figura 2.24 (b), sendo especialmente reforçado uma vez que se 

trata da entrada de uma fábrica, sujeita a tráfego de camiões. 

 

 
(a) (b) 

Figura 2.24 – Cobertura de uma fábrica executada em Itália, a partir da montagem das faixas de 
casca pré-fabricadas (a). Detalhe da cofragem da cobertura da fábrica (b). Fonte: (ISO-BRICK, 2003). 
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3 CARACTERIZAÇÃO 
MECÂNICA DOS MATERIAIS 

UTILIZADOS NA CASCA 
 

 

 

Com vista à pré-fabricação de cascas em alvenaria cerâmica armada, foi realizado 

um estudo para o desenvolvimento de processos, de construção e montagem, de fácil 

execução. O trabalho foi realizado no âmbito de um projecto europeu, como descrito 

anteriormente no Capítulo 1. Para este propósito, recorreu-se à utilização de materiais 

de construção de uso corrente, uma vez que se pretende um sistema construtivo cuja 

execução seja viável dentro do actual contexto económico e social do sector.  

Neste capítulo, serão avaliadas as propriedades dos materiais de construção 

estudados no decorrer da investigação. De notar que o desenvolvimento de um 

produto novo é resultado de diferentes tarefas sucessivas e de tentativas, nem sempre 

bem sucedidas. Sendo assim, para além dos materiais intervenientes na solução final 

deste trabalho, também serão apresentados materiais que foram estudados, mas que 

foram substituídos por não apresentarem as características mecânicas e o 

comportamento desejados, ou porque a solução final implicou o seu abandono.  

Os materiais adoptados no decorrer do trabalho foram: tijolos cerâmicos furados, 

micro-betão, armadura em varão, rede de metal distendido e rede de aço 

electrossoldada. 

 

3.1 TIJOLOS CERÂMICOS 

 

Os tijolos cerâmicos utilizados neste trabalho foram produzidos pela empresa 

J. Monteiro & Filhos Lda, situada na região de Leiria. Durante todo o projecto foram 

sempre utilizados os mesmos materiais no fabrico dos tijolos. De salientar que os 

tijolos foram fabricados especialmente para este trabalho, tendo o fornecimento sido 

realizado em duas etapas. No primeiro lote, transportado no início da investigação, os 
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tijolos (T1) apresentavam nervuras em apenas uma das faces. O segundo lote foi 

composto por tijolos (T2) com a mesma dimensão dos primeiros, no entanto, estes 

apresentavam nervuras em três faces. As nervuras nas faces dos tijolos foram 

introduzidas a fim de melhorar a aderência entre o tijolo e o betão existente na camada 

de recobrimento e nas juntas da casca.  

As dimensões médias dos tijolos T1 e T2 eram de: 215 mm de comprimento, 

100 mm de largura e 65 mm de altura, com furos de 25 mm × 25 mm. Em Portugal, os 

formatos dos tijolos são normalizados pela NP 834 (NP 834, 1979). O formato dos 

tijolos T1 e T2 enquadra-se nos formatos referenciados por esta norma, cujas 

dimensões nominais são: 220 mm × 110 mm × 70 mm, comprimento, largura e altura, 

respectivamente. Para este formato, a norma permite uma tolerância de ± 6 mm no 

comprimento, ± 4 mm de largura e ± 4 mm de altura. Como os furos dos tijolos 

cerâmicos, T1 e T2, representam um volume inferior a 25% do volume total do tijolo, 

estes enquadram-se no grupo 1 do Eurocódigo 6 (EUROCÓDIGO 6, 1996), que 

classifica as unidades de alvenaria. Trabalhar com tijolos dentro das tolerâncias da 

norma significa maior facilidade do operário na execução da alvenaria, resultando em 

maior produtividade no assentamento das unidades e maior qualidade no trabalho 

final, ainda que as tolerâncias da norma sejam elevadas, dado ser possível obter 

maior rigor de processos de construção na indústria de pré-fabricação. 

Os tijolos do tipo T1 e T2 foram cozidos à temperatura de aproximadamente 

1000°C. Estes tijolos foram produzidos numa parte antiga da fábrica, em que o forno é 

alimentado por serragem e sem controlo mecânico. Tanto a mistura da argila, como a 

dosagem do material de fabrico, foram executados com base no conhecimento e na 

experiência dos operários. A quantidade de serragem adicionada é que condicionava a 

temperatura do forno. A resistência de cada tijolo foi condicionada pela sua localização 

e tempo de permanência dentro do forno. Sendo assim, alguns tijolos apresentaram-se 

mais cozidos do que outros. Os tijolos T2 apresentaram características mais 

homogéneas e qualidade bem superior aos dos tijolos T1. A Figura 3.1 ilustra o 

processo de produção de um tijolo comum, na fábrica onde foram produzidos os tijolos 

T1 e T2. O tijolo mostrado nesta figura, é diferente do que foi utilizado no trabalho, no 

entanto, as etapas de fabrico são as mesmas. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
Figura 3.1 – Fábrica onde foram produzidos os tijolos utilizados no projecto: Depósito de 
argila (a); Exemplo de molde para produção de tijolos (b); Processo de extrusão de um 

tijolo (c); Detalhe das nervuras do tijolo (d); Corte com fio de aço (e); Serragem para 
alimentação do forno (f); Forno (g); Secagem natural dos tijolos (h). 

 

Um aspecto importante é que no processo de extrusão do tijolo cerâmico, se não 

houver controlo adequado, o corte e a cozedura podem acarretar distorções no 

produto. Para além da temperatura de cozedura, a afinação dos moldes também é um 

factor fundamental para que as dimensões dos tijolos sejam homogéneas.  
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De acordo com Dias (2002), a normalização actualmente existente para o tijolo 

cerâmico em Portugal data dos anos sessenta e setenta do século vinte. As 

NP 80 (1975) e NP 834 (1979) continuam a ser documentos normativos que 

estabelecem os requisitos físicos e dimensionais para os tijolos cerâmicos de 

alvenarias. Entretanto, estes referenciais estão em fase de transição. O autor também 

considera que o tijolo face-à-vista em Portugal tem sua utilização associada, quase 

sempre, a construções de qualidade superior. Sendo assim, estes possuem bom 

aspecto e boa durabilidade. Em Antunes et al. (2004), consta que Portugal é um dos 

países da União Européia com maior incorporação de materiais cerâmicos na 

habitação, por habitante. Por outro lado, segundo Almeida (2002a), em Portugal, 

devido à pouca tradição de tijolos com função estrutural, a caracterização das 

propriedades mecânicas dos materiais pelos seus fabricantes, não é corrente. Em 

consequência, os projectistas de estruturas de alvenaria encontram grandes 

dificuldades. Antunes et al. (2004), no seu artigo, também considera que, em Portugal, 

os tijolos cerâmicos para alvenaria têm sido tradicionalmente considerados como 

material de enchimento. Por este facto, o controlo das suas propriedades não é prática 

corrente, nem preocupação metódica dos agentes intervenientes na construção deste 

tipo de estrutura. Sendo assim, a exigência é limitada, o que desvaloriza a perspectiva 

de mais-valia que um material deste tipo pode proporcionar.  

Na Figura 3.2 encontram-se ilustradas as dimensões dos tijolos cerâmicos T1 e 

T2. A Figura 3.2 (a) mostra o aspecto físico do tijolo T1, que possui apenas uma face 

nervurada e a Figura 3.2 (b) apresenta o tijolo T2, que possui 3 faces nervuradas. As 

dimensões de ambos os tijolos são iguais. 

 

(a) (b) 
Figura 3.2 – Dimensões dos tijolos cerâmicos considerados neste trabalho (em mm): Tijolo 

T1 (a); Tijolo T2 (b). 
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3.1.1 ENSAIO DE TRACÇÃO 

 

Para a realização dos ensaios de tracção em tijolos cerâmicos, utilizou-se o 

equipamento CS 7400S “Shear testing system” produzido pela empresa James Cox 

(ver Figura 3.3) e desenvolvido para a realização de ensaios de corte em pavimentos 

betuminosos. O equipamento é constituído por dois actuadores independentes. Um na 

direcção horizontal e outro na direcção vertical. A capacidade da célula de carga de 

cada actuador é de 25 kN, com uma precisão de 0.03%. Os ensaios foram realizados 

com uma velocidade de deslocamento de 0.05 µm/s. 

Os provetes, provenientes dos tijolos cerâmicos, foram ensaiados ao longo da 

direcção dos furos, com as seguintes dimensões: 95.0 mm × 105.0 mm × 65.0 mm, 

que representam a altura, largura e espessura, respectivamente. Foram ainda 

realizados entalhes laterais para restringir a propagação da fenda a um plano, e assim, 

poder avaliar-se as propriedades de fractura do material que constitui o tijolo. O 

entalhe possuía 3 mm de espessura e 2 mm de profundidade. 

 

 
Figura 3.3 – Equipamento CS 7400S utilizado para ensaio de tracção dos tijolos. 

 

O sistema de medição de deslocamentos dos ensaios foi constituído por 4 LVDTs 

externos e dois internos, um para cada actuador. A colagem de dois dos LVDTs 

externos foi executada no próprio provete, na região próxima aos entalhes, de forma a 

reduzir ao máximo a quantidade de material dentro do comprimento a ser medido. Os 

outros dois LVDTs externos, do qual fez parte o LVDT de controlo, foram fixados nos 

pratos de metal onde estavam colados os provetes, conforme a Figura 3.4. Os 

provetes foram colados aos pratos do equipamento de ensaio por meio de um adesivo 

epóxi, MBrace Resin 220, da Bettor MBT. Estes pratos possuem ranhuras nas bases, 
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para aumentar a aderência ao provete. Com o intuito de aumentar ainda mais esta 

aderência, após a colagem dos provetes aos pratos, aplicou-se uma pré-carga de 

compressão durante, aproximadamente, 24 horas.  

A resistência à tracção foi calculada por meio da Eq. 3.1: 

 

A
F

f U
T = em (MPa) Eq. 3.1 

 

Onde Fu é a força máxima registada e A é a área transversal efectiva da secção 

com entalhe.  

 

Figura 3.4 – Ensaio de tracção directa do tijolo: Detalhe do entalhe feito no provete, dos 
pratos de fixação à máquina de ensaio e LVDTs externos. 

 

Os dados registados em um ensaio de tracção directa em materiais quasi-frágeis, 

como é o caso do tijolo cerâmico em estudo, descrevem uma curva, onde o primeiro 

tramo, até a carga de pico, é aproximadamente linear elástico. Nesta fase, 

considera-se que as deformações estão distribuídas, por igual, em todo o provete, e 

que a relação força-deslocamento pode ser substituída por uma relação 

tensão-extensão. Para o valor máximo da força de tracção, as deformações começam 

a ficar mais concentradas na zona das microfendas, resultando posteriormente na 

formação de uma macrofenda. O segundo tramo revela o comportamento de 

amolecimento (“softening”), cujo início coincide praticamente com a ocorrência da 

fenda de fractura. Durante a fase de amolecimento, observa-se o decréscimo da carga 

com o aumento da abertura da fenda. O amolecimento é muito instável e, para se 

registar tal comportamento, é necessário recorrer a ensaios sob controlo de 
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deslocamentos, ver (LOURENÇO, 1999). Lourenço (1996) utilizou a Eq. 3.2 para 

representar o tramo descendente da curva apresentada por um material quasi-frágil 

submetido a tracção, 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅−

⋅=
u

G
f

t
f

t

efσ  em (MPa) Eq. 3.2 

 

em que σ é a tensão, u é o deslocamento, ft é a resistência à tracção e Gf é a 

energia de fractura. 

 

Como resultado dos ensaios realizados nos provetes cerâmicos T2, obtiveram-se 

as curvas mostradas na Figura 3.5. Percebe-se que, para o provete PR3, não foi 

possível registar os valores da curva pós-pico, uma vez que este provete apresentou a 

maior resistência à tracção, da ordem de 1.40 MPa. Os provetes PR1, PR2 e PR4 

apresentaram grande dispersão em termos de valores de resistência à tracção. A 

elevada dispersão das resistências foi também observada por Almeida (2002a), 

resultado da falta de homogeneidade da pasta e da fendilhação interna devido ao 

processo de cozedura e secagem. A Figura 3.6 mostra o modo de rotura típico do 

tijolo cerâmico ensaiado à tracção, cuja rotura ocorre na região do entalhe. Na 

Tabela 3.1 encontram-se os valores de resistências à tracção atingidos em cada 

provete de tijolo T2, bem como a sua média e dispersão. 
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Figura 3.5 – Relação entre a tensão e a extensão dos ensaios de tracção em tijolos T2. 
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Figura 3.6 – Modo de rotura do provete de tijolo cerâmico ensaiado à tracção. 

 
Tabela 3.1 – Principais resultados de resistência à tracção dos tijolos T2. 

Provetes 
Ft 

(MPa) 

PR1 0.38 

PR2 0.67 

PR3 1.41 

PR4 1.17 

Média 0.91 

Desvio padrão 0.47 

Coeficiente de 
variação (COV) (%) 

51.5 

 

3.1.2 ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 

Os tijolos cerâmicos T1 e T2 foram sujeitos a ensaios de compressão conforme a 

norma Portuguesa EN 772-1 (2000), que especifica um método para a determinação 

das resistências à compressão de blocos de alvenaria.  

Devido à anisotropia dos tijolos, associada ao processo de extrusão e de cozedura, 

os ensaios de compressão uniaxial para os tijolos T1 foram realizados em duas 

direcções ortogonais, nomeadamente as direcções X e Y, conforme é mostrado na 

Figura 3.7, ver também (OLIVEIRA et al., 2002a). Para a direcção X, foram realizados 

ensaios com tijolos inteiros e também com meios tijolos, Figura 3.7 (b,c). Os provetes 

ensaiados ao longo da direcção Y foram cortados pela metade, ao longo da direcção 

X, a fim de facilitar a aplicação uniforme da carga (ver Figura 3.7 (a)). Os tijolos T2 
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foram ensaiados inteiros, e apenas na direcção X para comparação com o lote 

anterior, de acordo com a Figura 3.8.  

As faces dos tijolos, onde foi aplicada a carga, foram rectificadas por desgaste. De 

acordo com a norma, estas faces devem ser planas, com tolerância de 0.1 mm por 

cada 100 mm, e paralelas, com tolerância de 1 mm por cada 100 mm. 

De entre os tijolos T1, oriundos do primeiro lote, observou-se diferentes 

colorações, o que confirmou a presença de tijolos com diferente nível de cozedura. 

Todos os ensaios foram executados após os tijolos terem sido secos em estufa, à 

temperatura de 1050C ± 30C, até atingirem massa constante. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3.7 – Ensaio de compressão dos tijolos T1: Meio tijolo ensaiado na direcção Y (a); 
Tijolo inteiro ensaiado na direcção X (b); Meio tijolo ensaiado na direcção X (c). 

 

 
Figura 3.8 – Ensaio de compressão dos tijolos T2 na direcção X. 

 

3.1.2.1 Ensaio dos Tijolos T1 

 

Os tijolos T1 foram ensaiados em uma máquina com capacidade de carga máxima 

de 3000 kN (ver Figura 3.9).  
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Figura 3.9 – Máquina de ensaio dos tijolos T1 à compressão. 

 

a) ENSAIO DE MEIO TIJOLO COM CARGA APLICADA NA DIRECÇÃO X 

 

Para esta campanha de ensaios, foram utilizados 8 provetes de tijolos cortados 

pela metade, por meio de serra mecânica, ao longo da direcção X. As dimensões dos 

tijolos receberam a designação A, B e C, conforme Figura 3.10. Estes provetes foram 

denominados T1MX, conforme Tabela 3.2. Dos 8 provetes, 4 foram extraídos de tijolos 

com coloração escura e 4 foram extraídos de tijolos com coloração clara. A velocidade 

de aplicação da carga foi de 120 kN/min. 

 

 
Figura 3.10 – Faces dos tijolos T1. 

 

Na Tabela 3.2 encontram-se as dimensões, a carga máxima, a resistência à 

compressão na área líquida e a resistência aparente, para cada provete ensaiado. A 

resistência média e o coeficiente de variação também são indicados nesta tabela. O 

coeficiente de variação encontrado foi próximo de 26%, que é um valor considerado 

elevado para ensaios de resistência a compressão. Este facto deve-se, 

provavelmente, ao diferente nível de cozedura dos tijolos, que foi indicado pela distinta 

coloração destes. A coloração mais escura indica que o tijolo foi mais cozido, tendo 

apresentado maior resistência. 
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Tabela 3.2 – Características e principais resultados dos ensaios com meio tijolo T1, submetidos 

a compressão segundo a direcção X. 

Provete Coloração 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Força máxima

(kN) 
fb, líq 

(MPa) 
fb, ap 

(MPa) 

T1MX.1 clara 103 103 65 576.1 105.80 86.05 

T1MX.2 escura 105 105 65 560.6 100.56 82.14 

T1MX.3 clara 105 105 65 295.0 52.91 43.22 

T1MX.4 clara 103 105 65 511.5 93.94 76.40 

T1MX.5 escura 100 105 65 567.0 108.00 87.23 

T1MX.6 clara 103 103 65 452.6 83.12 67.60 

T1MX.7 escura 100 100 65 649.0 123.62 99.85 

T1MX.8 escura 100 100 65 736.0 140.19 113.23 

Média 101.02 81.97 

COV (%) 25.93 25.93 

 

A resistência líquida à compressão foi obtida dividindo a força máxima pela área 

líquida da secção transversal, sendo esta: (C × A) - 2 × (25 × 25), com C e A em mm2. 

Os resultados das áreas líquidas encontram-se na Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3 – Área líquida da secção transversal dos provetes de meios tijolos ensaiados na 

direcção X. 

Provete 
Área líquida 

(mm2) 

T1MX.1 5445 

T1MX.2 5575 

T1MX.3 5575 

T1MX.4 5445 

T1MX.5 5250 

T1MX.6 5445 

T1MX.7 5250 

T1MX.8 5250 
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b) ENSAIO DE TIJOLO INTEIRO COM CARGA APLICADA NA DIRECÇÃO X 

 

A série de ensaios de compressão segundo X, com tijolos inteiros, era constituída 

por 8 tijolos, tendo os provetes sido denominados T1X. Os procedimentos adoptados 

para estes ensaios foram os mesmos utilizados para os ensaios com os provetes de 

meio tijolo. Da análise dos resultados incluídos na Tabela 3.4 é possível verificar que, 

tal como para os ensaios com meio tijolo, o coeficiente de variação nesta série, 

também foi elevado. Os motivos continuam a ser os apresentados anteriormente. 

Entretanto, observa-se que ao agrupar os tijolos, associados pela coloração (claros e 

escuros), a variação de resistência é aceitável. A resistência aparente de 71.83 MPa é 

12% inferior à resistência aparente obtida na série de ensaios com meio tijolo 

(81.97 MPa). Esta redução de resistência está associada ao menor confinamento dos 

provetes proporcionado pelas placas de aço do equipamento de ensaio.  

 
Tabela 3.4 – Dimensões e resistência dos tijolos T1, para provetes de tijolos inteiros ensaiados 

ao longo da direcção X. 

Provete Coloração 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Força máxima 

(kN) 
fb, líq 

(MPa) 
fb, ap 

(MPa) 

T1X.1 clara 105 210 65 290.07 52.03 42.50 

T1X.2 clara 105 215 65 321.85 57.73 47.16 

T1X.3 clara 105 210 65 349.67 62.72 51.23 

T1X.4 clara 105 210 65 369.54 66.29 54.15 

T1X.5 escura 100 215 65 611.92 116.56 94.14 

T1X.6 escura 100 210 65 611.92 116.56 94.14 

T1X.7 escura 100 210 65 596.03 113.53 91.70 

T1X.8 escura 100 215 65 647.68 123.37 99.64 

Média 88.60 71.83 

COV (%) 35.31 34.78 
 

A área líquida da secção transversal, considerada para cálculo da resistência à 

compressão, foi obtida fazendo-se (C × A) – 2 × (25 × 25) em mm2 (ver os resultados 

na Tabela 3.5). 
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Tabela 3.5 – Área líquida da secção transversal dos provetes de tijolos inteiros ensaiados na 
direcção X. 

Provete 
Área líquida 

(mm2) 

T1X.1 5575 

T1X.2 5575 

T1X.3 5575 

T1X.4 5575 

T1X.5 5250 

T1X.6 5250 

T1X.7 5250 

T1X.8 5250 

 

c) ENSAIO DE MEIO TIJOLO COM CARGA APLICADA NA DIRECÇÃO Y 

 

A velocidade de aplicação da carga para os provetes ensaiados na direcção Y foi 

de 75 kN/min. Da análise dos resultados incluídos na Tabela 3.6, verifica-se que o 

coeficiente de variação ainda foi bastante elevado (27%), próximo ao encontrado para 

os ensaios com meios tijolos ensaiados na direcção X. A resistência à compressão ao 

longo de Y (53.29 MPa) é apenas 60% da resistência a compressão encontrada na 

direcção X (88.60 MPa). Este facto deve estar associado à direcção de extrusão do 

tijolo, a qual se dá ao longo da direcção X. Devido aos furos horizontais nos tijolos, a 

resistência à compressão aparente na direcção Y (32.79 MPa) é de apenas 45% a 

resistência à compressão aparente na direcção X (71.83 MPa), o que revela a grande 

anisotropia presente no material.  
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Tabela 3.6 – Dimensões e resistência dos meios tijolos T1, ensaiados na direcção Y. 

Provete Coloração 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Força máxima 

(kN) 
fb, líq 

(MPa) 
fb, ap 

(MPa) 

T1MY.1 escuro 97.0 110.0 65.0 251.5 57.16 35.17 

T1MY.2 escuro 95.0 105.0 65.0 244.4 58.19 35.81 

T1MY.3 claro 102.0 110.0 65.0 139.3 31.66 19.48 

T1MY.4 escuro 97.0 110.0 65.0 304.3 69.16 42.56 

T1MY.5 claro 100.0 105.0 65.0 158.6 37.76 23.24 

T1MY.6 claro 100.0 105.0 65.0 201.6 48.00 29.54 

T1MY.7 claro 97.0 105.0 65.0 216.3 51.50 31.69 

T1MY.8 escuro 95.0 108.0 65.0 314.9 72.89 44.86 

Média 53.29 32.79 

COV (%) 26.68 26.68 

 

A área líquida na direcção Y, para o cálculo da tensão, foi calculada por 

(C - 25) × B em mm2, cujos valores considerados podem ser vistos na Tabela 3.7. 

 
Tabela 3.7 – Área líquida da secção transversal dos provetes de meio tijolos ensaiados na 

direcção Y. 

Provete 
Área líquida 

(mm2) 

T1MY.1 4400 

T1MY.2 4200 

T1MY.3 4400 

T1MY.4 4400 

T1MY.5 4200 

T1MY.6 4200 

T1MY.7 4200 

T1MY.8 4320 
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3.1.2.2 Ensaio dos Tijolos T2 

 

Os tijolos oriundos do segundo lote apresentaram melhor aspecto do que os do 

primeiro lote. Contrariamente ao observado nos tijolos T1, os tijolos T2 apresentaram 

coloração semelhante. Estes últimos possuíam características físicas bem mais 

uniformes que as dos primeiros, desde a coloração às dimensões externas dos tijolos. 

No entanto, no que diz respeito às dimensões dos furos, estas apresentavam maiores 

variações nos tijolos T2 do que nos tijolos T1. 

O actuador utilizado nos ensaios tinha capacidade de carga de 5000 kN, ao qual 

estava acoplado um transdutor de pressão para avaliar a força aplicada ao provete. A 

Figura 3.11 apresenta uma ilustração do ensaio de compressão em um tijolo T2. 

 

 
Figura 3.11 – Equipamento para ensaio de compressão na direcção X, em tijolos 

cerâmicos inteiros, T2. 
 

O ensaio foi realizado sob controlo de deslocamento, a uma velocidade de 

4.0 µm/s. O controlo de deslocamento foi utilizado, numa tentativa de se obter a curva 

completa (pré e pós-pico) tensão-extensão do provete. Como a rotura do provete é 

bastante frágil e explosiva, este procedimento não foi suficiente para assegurar 

ensaios estáveis na fase pós-pico. A Tabela 3.8 mostra as dimensões de cada 

provete, bem como os principais resultados obtidos nos ensaios à compressão. 

A área dos furos em cada provete foi considerada em média igual a 27 × 28 mm2, 

devido à variação das dimensões dos furos. Na Tabela 3.9 encontram-se os valores 

de área líquida considerados para estes provetes. Nota-se que nos ensaios realizados 

com os tijolos T2, a média de resistência líquida à compressão (72.57 MPa) foi inferior 

à dos tijolos T1. Tal poderá ser justificado pela existência de tijolos escuros (mais 

cozidos) na série T1, portanto mais resistentes, enquanto os tijolos T2 tinham a 
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coloração mais clara e mais uniforme (no entanto, o coeficiente de variação 

mantêm-se elevado, rondando os 21%). 

 
Tabela 3.8 – Dimensões e resistência dos tijolos T2 inteiros, ensaiados na direcção X. 

Provete 
A 

(mm) 
C 

(mm) 
Força máxima

(kN) 
fb, líq 

(MPa) 
fb, ap 

(MPa) 

T2X.1 105.0 65.0 354.67 66.76 51.97 

T2X.2 105.0 64.0 294.96 56.64 43.89 

T2X.3 105.0 64.0 333.01 63.94 49.56 

T2X.4 106.0 64.0 421.90 80.03 62.19 

T2X.5 106.0 65.0 503.35 95.48 74.20 

Média 72.57 56.36 

COV (%) 21.15 21.24 

 
Tabela 3.9 – Área líquida da secção transversal dos provetes de tijolos T2 ensaiados na 

direcção X. 

Provete 
Área líquida 

(mm2) 

T2X.1 5313 

T2X.2 5208 

T2X.3 5208 

T2X.4 5272 

T2X.5 5272 

 

3.1.3 AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 

Os ensaios realizados para a determinação do módulo de elasticidade dos tijolos 

cerâmicos foram executados de acordo com a NORMA CPC8 da RILEM (1994a). Esta 

norma descreve os procedimentos a serem seguidos para a obtenção do módulo de 

elasticidade em provetes de betão submetidos à compressão. Estes procedimentos 

foram adaptados nos ensaios realizados com as unidades cerâmicas, uma vez que 

não se encontrou uma norma específica para a obtenção deste valor em tijolos 

cerâmicos. Geralmente, os valores de módulos de elasticidade, encontrados na 

literatura, estão sempre associados à alvenaria, utilizando o método de prismas 

submetidos à compressão.  
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Dessa forma, para se determinar o valor do módulo de elasticidade da unidade 

cerâmica em compressão, procedeu-se à execução de cinco ciclos de carregamento. 

A partir das curvas traçadas, por meio dos dados registados pelos LVDTs, calculou-se 

o módulo secante, pela aplicação da seguinte equação: 

 

ε
σ

∆
∆

=CE  em (GPa) Eq. 3.3 

 

O Ec é o módulo de elasticidade em compressão, ∆σ é a variação de tensão e ∆ε é 

a variação de extensão correspondente. O intervalo de medição adoptado é de 5% a 

25% da resistência média dos tijolos.  

Como os tijolos do segundo lote (T2) foram fabricados para substituir os do 

primeiro lote (T1), os valores do módulo de elasticidade apenas foram determinados 

nos tijolos T2. Antes de serem ensaiados, os tijolos foram rectificados nas duas faces 

ortogonais à direcção X. Depois foram secos, durante 48 horas, em estufa, a uma 

temperatura de 100°C ± 3°C, até atingirem massa constante. Finalmente, foram 

pesados, medidos e ensaiados. A Tabela 3.10 apresenta as dimensões e os pesos 

dos provetes, o que conduz a uma massa volúmica real seca média de 

1930 Kg/m3 (ver EN 772–13, 2001). 

Três transdutores de deslocamentos (LVDTs) foram utilizados para medir a 

deformabilidade do provete. Estes LVDTs foram acoplados a um anel que foi 

posicionado de forma a envolver o provete. O centro deste anel, por sua vez, estava 

distanciado de 100 mm do centro de um segundo anel (similar), que também envolvia 

o provete. Neste segundo anel foram fixadas chapas metálicas, que serviram de base 

para os ponteiros dos LVDTs. Assim, a distância de leitura entre pontos foi de 

100 mm. Cada anel encontrava-se distanciado de 50 mm do centro do provete, na 

direcção de extrusão (X), conforme pode ser visto na Figura 3.12. O ângulo formado 

entre os LVDTs foi de 120°graus. O campo de leitura dos transdutores era de ± 1 mm 

com 0.5% de linearidade. 

Os ensaios foram efectuados num servo-mecanismo, dispondo de um actuador de 

2500 kN de capacidade de carga, e de um transdutor de pressão para medir as forças 

aplicadas. A frequência de leitura de dados foi de 2 Hz, e a taxa de incremento de 

carga foi de 5 kN/s. Uma carga residual de 20 kN, correspondente a 5% da carga de 

rotura do provete, foi mantida durante todo o ensaio. O limite superior de carga foi de 

100 kN, que corresponde a 25% de carga de rotura do provete, pelo que era esperado 

um comportamento linear e elástico entre o limite mínimo e máximo da carga. 
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O valor do módulo de elasticidade foi considerado como sendo a curva 

tensão × extensão. A seguir, procurou-se manter esta carga (100 kN) constante 

durante 90 segundos. Após este período de tempo, procedeu-se à descarga do 

provete, até atingir o valor residual de 20 kN, dando-se por concluído o primeiro ciclo 

de força. O ensaio total foi constituído por 5 ciclos de força semelhantes. 

 
Tabela 3.10 – Características dos tijolos cerâmicos (T2) utilizados nos ensaios de módulo de 

elasticidade. 

Provetes 
Peso seco 
(em estufa) 

(g) 

Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

CP1 2046.3 194 105 65 

CP2 2036.9 196 107 66 

CP3 1982.0 194 107 65 

CP4 2012.9 192 106 64 

CP5 2059.7 197 106 66 

Média 
Desvio padrão 
COV (%) 

2027.6 
30.7 
1.5 

194.60 
1.95 
1.00 

106.20 
0.84 
0.79 

65.20 
0.84 
1.28 

 

Figura 3.12 – Esquema de ensaio para obtenção do módulo de elasticidade em tijolos 
cerâmicos T2. 

 

A média dos valores do módulo de elasticidade, obtida por meio destes ensaios, foi 

de aproximadamente 21 GPa. O primeiro ciclo de carga apresentou um 

comportamento bastante distinto dos demais, não tendo sido considerado para efeitos 

de cálculo. Na Tabela 3.11 encontram-se os valores do módulo de elasticidade obtidos 

a partir da leitura de cada um dos LVDTs. Verifica-se uma elevada variação entre os 

valores medidos, o que confirma a rotação do provete e a necessidade e adoptar o 

valor médio dos 3 LVDTs que é representativo do eixo do provete. 
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Tabela 3.11 – Resultados do módulo de elasticidade registado para cada LVDT. 

Provete 
LVDT-1 
(GPa) 

LVDT-2 
(GPa) 

LVDT-3 
(GPa) 

Média 
(GPa) 

Desvio padrão COV (%) 

CP1 37.35 30.53 17.57 28.48 10.05 35.0 

CP2 27.58 11.87 9.88 16.44 9.70 58.97 

CP3 7.33 14.40 19.48 16.94 6.10 44.45 

CP4 29.75 18.83 21.20 23.26 5.74 24.70 

CP5 24.95 23.43 17.53 21.97 3.91 17.84 

Média geral 
(valor) Desvio padrão geral 
[valor] COV geral (%) 

20.78 (7.10) [34.18] 

 

3.1.4 ENSAIO DE ABSORÇÃO 

 

Tendo como objectivo o conhecimento da capacidade de absorção de água pelos 

tijolos cerâmicos, ensaios de acordo com a NP 80 (1975) foram realizados em 10 

unidades cerâmicas do tipo T2. Para este fim, os tijolos foram secos em estufa, até 

atingirem uma massa constante (m1). Em seguida, os tijolos foram pesados, e 

posteriormente foram completamente imersos em um recipiente contendo água, de 

forma que a água pudesse circular livremente entre eles. Depois de 24 horas imersos 

em água limpa, entre 15°C e 30°C, eles foram retirados da água. A água foi escorrida 

e os tijolos foram limpos com pano húmido. Após nova pesagem, obteve-se o valor de 

m2. Mais uma vez os tijolos foram imersos em água, no entanto, em um recipiente a 

ser aquecido por um fogão a gás, até que a água entrasse em ebulição. Os tijolos 

foram mantidos na água em ebulição (com a fonte de calor ligada) durante 2 horas. 

Após ter sido desligada a fonte de calor, os tijolos permaneceram no recipiente 

durante mais dezasseis horas. Novamente os tijolos foram limpos e pesados, 

obtendo-se o valor de m3. A Tabela 3.12 apresenta os principais resultados do ensaio 

de absorção dos tijolos cerâmicos. Para cada tijolo, foi calculada a razão entre o 

aumento de massa devido à saturação e a sua massa seca. Esta tabela mostra a 

média final dos valores obtidos. Por meio desta, percebe-se que a percentagem de 

absorção de água em ebulição é maior que a absorção de água fria, apesar da 

diferença de valores não ser muito significativa. Comparando estes valores com os 

encontrados na literatura da especialidade, observa-se que o tijolo, adoptado na 

investigação, é compacto. No trabalho Sarangapani et al. (2002) foi realizado um 
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programa de ensaios com tijolos cerâmicos de baixa resistência (3 MPa-10 MPa) e de 

3 tipos diferentes. Foram registados valores de absorção de água pelos tijolos, entre 

14% e 20%. Uma comparação entre a microestrutura dos tijolos utilizados por este 

autor e os utilizados nesta investigação, pode ser feita por meio da análise da 

Figura 3.13 e Figura 3.14. Nestas figuras, observa-se que os tijolos utilizados no 

presente trabalho apresentam uma superfície muito mais compacta que a apresentada 

no trabalho citado, o que justifica o facto dos tijolos da presente investigação 

absorverem menos água e serem mais resistentes.  

 
Tabela 3.12 – Ensaio de absorção de água pelo tijolo cerâmico T2. 

CP 

Peso seco 
em estufa 

m1 
(g) 

Peso após imersão 
em água fria 

m2 
(g) 

Peso após imersão 
em água em ebulição

m3 
(g) 

Absorção de 
água fria 

A 
(%) 

Absorção de água 
em ebulição 

B 
(%) 

CP1 2263.9 2439.9 2446.9 7.77 8.08 

CP2 2224.3 2385.9 2408.9 7.27 8.30 

CP3 2257.5 2420.7 2440.6 7.23 8.11 

CP4 2239.7 2403.4 2418.2 7.31 7.97 

CP5 2269.2 2427.3 2440.3 6.97 7.54 

CP6 2234.8 2472.8 2484.1 10.65 11.16 

CP7 2231.6 2418.5 2431.5 8.38 8.96 

CP8 2264.4 2433.6 2450.4 7.47 8.21 

CP9 2242.9 2455.2 2480.0 9.47 10.57 

CP10 2290.3 2465.5 2483.4 7.65 8.43 

Média 
Desvio 
padrão 
COV 
(%) 

2251.9 
20.6 
0.91 

2432.3 
27.2 
1.12 

2448.4 
26.6 
1.09 

8.02 
1.18 

14.67 

8.73 
1.219 
13.60 

100)(

1

12 ⋅
−

=
m

mmA  e 100)(

1

13 ⋅
−

=
m

mmB  
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Figura 3.13 – Microestrutura dos tijolos T2, por análise microscópica. 

 

 
Figura 3.14 – Microestrutura dos tijolos TB1, por análise microscópica 

(SARANGAPANI et al., 2002 ). 
 

3.2 BETÃO 

 

No decorrer dos estudos referentes à escolha de uma composição de betão 

apropriada para a aplicação, tanto nas juntas de betão quanto na camada de betão, 

foram adoptadas três composições diferentes. Na Tabela 3.13 encontram-se as 

composições dos micro-betões utilizados. 



CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CASCA 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 53

 
Tabela 3.13 – Composição dos micro-betões utilizados no decorrer da investigação. 

Materiais 
Composição 

Be 1 
(kg/m3) 

Composição 
Be 2 

(kg/m3) 

Composição 
Be 3 

(kg/m3) 

Cimento I 42.5 R 360 300 300 
Ligante 

Cinzas volantes - - 30 

Factor 
água/ligante 

A / (C + CV) 0.48 0.55 0.54 

0.3 -0.6 mm 271 279.32 273 
Areia 

0.6-5 mm 937 654.70 710 

Brita 
5/15 mm  

615 
5/10 mm 
805.79 

5/10 mm 
872 

Superplastificante 

1.0% de 
Rebuilt®1000 da 
quantidade total 

de ligante 

2.5% de 
Rebuilt®1000 da 
quantidade total 

de ligante 

1.5% de 
GLENIUM ACE 32 da 

quantidade total de 
ligante 

Espalhamento  16 21 21 

CV = cinzas volantes 
A= água 
C = cimento 

 

Notou-se que o primeiro micro-betão adoptado (Be 1), continha demasiada 

quantidade de agregados de grande dimensão, o que dificultava o preenchimento das 

juntas armadas. Para além desta primeira constatação, verificou-se que a consistência 

deste betão era pouco fluida, o que também dificultava o processo de betonagem. 

Portanto, um segundo micro-betão (Be 2) foi adoptado em ensaios posteriores. Para a 

execução desta segunda composição, foram utilizadas duas granulometrias diferentes 

de areia. Uma mais fina (0.3 - 0.6 mm) e outra média (0.6 - 5 mm), de forma que o 

betão pudesse ser mais consistente, e que, ao mesmo tempo, não necessitasse de 

grande quantidade de cimento. Para que o betão, durante o processo de aplicação nas 

juntas, fosse mais fluído, aumentou-se a dosagem de superplastificante para 2.5% 

sobre o peso do cimento. Salienta-se que grande parte do trabalho realizado foi feita 

com esta composição de betão, ver em (OLIVEIRA et al., 2003, 2004a,b). Entretanto, 

após a execução da primeira casca, em escala real, verificou-se que ainda subsistiam 

dificuldades na betonagem das juntas, conforme Barros et al. (2003). A presença de 

barras, principalmente as de 8 mm de diâmetro posicionadas no centro das juntas, 

impedia o preenchimento adequado destas, tornando-se necessário o apiloamento e 

vibração destas regiões. Era necessário que o betão fosse mais fluido, para circular 
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por entre as armaduras. Por este motivo, foi efectuado um terceiro estudo no âmbito 

da tecnologia do betão, com o objectivo de desenvolver um betão com características 

muito próximas das de um betão auto-compactável (Be 3). O superplastificante 

utilizado nas duas primeiras composições foi substituído por outro, que constatou-se 

ser mais adequado para composições de micro-betões auto-compactáveis. Também 

foi feita a adição de cinzas volantes na pasta, de forma a obter um betão mais 

consistente. O resultado foi positivo, e a casca executada no final do trabalho, com o 

propósito de validar o estudo, foi betonada com o betão Be 3. As curvas 

granulométricas dos agregados utilizados para o fabrico do micro-betão são fornecidas 

no Anexo A. 

Ensaios de compressão em cilindros de 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura, 

de flexão em vigas ensaiadas sob 3 pontos de carga, de acordo com as 

recomendações da RILEM (1994b,c), foram executados para as três composições de 

micro-betão.  

Os principais resultados referentes aos betões, estão incluídos na Tabela 3.14 

(média de pelo menos 3 provetes), onde fcm é a média da resistência à compressão e 

fctm,fl é a média da resistência à tracção em flexão. 

 
Tabela 3.14 – Propriedades do betão. 

Média das propriedades 
mecânicas 

Micro-betão 
fcm 

(MPa) 
fctm,fl 

(MPa) 

Be 1 
30.25 
(1.28) 
[4.24] 

1.73 
(0.04) 
[2.24] 

Be 2 
38.23 
(2.87) 
[7.52] 

4.43 
(0.45) 

[10.19] 

Be 3 
22.61 
(1.21) 
[5.36] 

2.58 
(0.32) 

[12.57] 

(valor) Desvio padrão  
[valor] COV (%) 
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3.3 VARÕES 

 

No presente estudo, foram utilizados varões nervurados de aço de 6 mm e 8 mm 

de diâmetro, para além da rede de aço electrossoldada, constituída por varões lisos de 

3 mm de diâmetro.  

 

3.3.1 VARÕES DE AÇO ISOLADOS 

 

Todas as juntas de betão longitudinais da casca foram armadas com varões de 

aço de φ8 mm. Uma em cada duas juntas transversais era armada com varão de 

φ6 mm. Estes varões foram ensaiados de acordo com as recomendações da Norma 

EN 10 002-1 (1990), conforme a Figura 3.15. No Anexo B, podem ser vistos os 

gráficos obtidos nos ensaios de tracção das barras de aço. A Tabela 3.15, no final 

desta secção apresenta os principais resultados obtidos nos ensaios de tracção dos 

varões de aço nervurados. 

 

  
Figura 3.15 – Ensaio de tracção dos varões de aço. 

 

3.3.2 REDE DE AÇO ELECTROSSOLDADA 

 

Foi utilizada uma rede de aço electrossoldada (ver Figura 3.16) que, no princípio 

da investigação, era posicionada logo acima da face nervurada (215 mm × 100 mm) 

dos tijolos. Entretanto, este procedimento foi alterado, pois verificou-se que o facto da 

rede estar situada na interface tijolo/betão (zona facilmente sujeita a roturas por 

aderência) era particularmente gravoso para a rotura da casca, com separação entre 
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os materiais. Neste caso, notava-se o destacamento entre as camadas de betão e de 

tijolos. Em consequência decidiu-se que a rede seria colocada a uma distância de 

10 mm da face superior dos tijolos, embebida no betão. A rede, de denominação 

CQ30, era formada por varões lisos de φ3 mm, espaçados de 150 mm nas duas 

direcções. Uma vez que se pretendia que a distância entre os varões da rede fosse de 

75 mm, foram colocadas duas redes sobrepostas. A amarração dos dois níveis de 

rede foi feita em alguns pontos por meio de arame. A rede foi ensaiada segundo as 

recomendações da Norma EN 10 002-1 (1990). No Anexo B encontram-se os gráficos 

dos ensaios de tracção realizados com os varões da rede de aço electrossoldada, 

estando na Tabela 3.15 os principais resultados destes ensaios. 

 

 
Figura 3.16 – Detalhe da distância entre os varões da rede electrossoldada, conseguida 

mediante sobreposição de duas redes, (dimensões em mm). 
 

Tabela 3.15 – Principais resultados dos varões nervurados e lisos. 

Diâmetro do 
varão 
(mm) 

Resistência à tracção 
a 0.2% 
(MPa) 

Resistência à 
tracção última 

(MPa) 

E 
(GPa) 

3 
545 

(29.50) 
[5.41] 

824 
(56.31) 
[6.84] 

200 

6 
668 

(64.85) 
[9.71] 

711 
(73.05) 
[10.27] 

217 

8 
524 

(27.04) 
[5.16] 

614 
(17.46) 
[2.85] 

195 

(valor) Desvio padrão 
[valor] COV (%) 
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3.4 REDE DE METAL DISTENDIDO 

 

A investigação apresentada nesta tese está associada a um trabalho paralelo de 

pré-fabricação parcial, no qual lâminas autoportantes, montadas a partir de tijolos 

cerâmicos e armadura, são transportadas para a obra, e betonadas no local. Neste 

sistema, uma rede de metal distendido é posicionada e fixada imediatamente acima da 

face nervurada (que ficará em contacto com o betão) dos tijolos, tanto para evitar a 

formação de fendas devidas a retracção do betão, como para colaborar na rigidez do 

conjunto durante o transporte. Dado não se conhecer o contributo desta rede como 

elemento de reforço de betão, pretendeu-se, por intermédio de investigação 

experimental, avaliar este contributo. Com o propósito de se conhecer a resistência da 

rede, quando submetida a esforços de tracção, uma série de ensaios de tracção 

directa foram executados no laboratório de Engenharia Mecânica na Universidade do 

Minho, ver (OLIVEIRA et al., 2002b). 

A configuração geométrica do módulo da rede de metal distendido está ilustrada 

na Figura 3.17 (a). Nesta figura, A e B são a maior e a menor diagonal, C e D, são a 

largura e a espessura das barras. A rede é identificada pela referência 80/40/30/30 

(A/B/C/D), em que as duas primeiras dimensões são dadas em milímetros e as últimas 

em décimos de milímetros. Devido à anisotropia geométrica da rede, esta foi ensaiada 

em diferentes direcções em relação aos eixos geométricos G1 e G2. Tal como se 

ilustra na Figura 3.17 (b), G1 e G2 foram orientados ao longo da maior e da menor 

diagonal. Os eixos materiais são representados por M1 e M2. Tendo-se em conta os 

eixos representados na figura, α é o ângulo que a direcção de aplicação da carga (L) 

forma com o eixo geométrico G1.  

 

(a) (b) 

Figura 3.17 – Rede de metal distendido: Geometria e dimensões de seu módulo (a); 
Sistema de orientação (b). 

 

O programa de ensaios para a caracterização da rede foi dividido em dois grupos: 

um constituído por provetes representativos da rede de metal distendido (M-α), e um 

outro formado por provetes representativos da rede de metal distendido embebida em 
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matriz cimentícia (argamassa), MA-α. Ambos os grupos foram ensaiados à tracção 

directa. Com o primeiro grupo apenas se pretendeu caracterizar a rede, enquanto com 

o segundo grupo pretendeu-se analisar a influência da rede como elemento de reforço 

do material de matriz cimentícia previsto na solução de pré-fabricação parcial. 

Os ensaios foram realizados por meio de uma máquina universal DARTEC, com 

célula de carga com capacidade máxima de 600 kN, ver Figura 3.18. Como a 

capacidade da célula de carga era muito superior à carga de tracção atingida nos 

ensaios (aproximadamente 35 kN), os valores registados por esta célula poderiam 

incluir erros de precisão.  

 

 
Figura 3.18 – Equipamento de ensaio à tracção de provetes da rede de metal distendido. 

 

Para quantificar este erro, foi realizado um ensaio, para a obtenção de uma 

correlação entre os valores de forças medidos por esta célula de carga e os valores 

medidos por uma célula de carga externa, de 25 kN (sistema SENSOTEC, ver 

Figura 3.19) de capacidade. Com este procedimento verificou-se que a célula de 

carga da máquina DARTEC registou valores 1.24%, 0.80% e 0.60% menores do que 

os valores medidos pela célula externa, para variações de carga de 0-6 kN, 6-14 kN e 

14-20 kN, respectivamente. Sendo assim, considerou-se que a célula de carga da 

máquina DARTEC tem precisão suficiente para realizar a leitura dos níveis de carga 

atingidos nos ensaios de tracção. Na Figura 3.20 encontra-se o gráfico da relação 

entre as forças registadas pelas células de carga dos sistemas DARTEC e 

SENSOTEC. A inclinação da correlação no gráfico é praticamente 45°. 
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(a) (b) (c) 

Figura 3.19 – Ensaio para comparação dos valores registados pelas células de carga das 
máquinas DARTEC e SENSOTEC: Célula de carga com capacidade de carga de 25 kN a ser 

carregada (a); Sistema SENSOTEC (b); Sistema DARTEC (c). 
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Figura 3.20 – Relação entre as forças registadas pelas células de carga do sistema 

DARTEC e do sistema SENSOTEC. 
 

Para os provetes do grupo M-α, cortados com 200 mm de largura e 500 mm de 

comprimento, apenas 300 mm do comprimento foram ensaiados, pois o comprimento 

de 100 mm, em cada extremidade, foi embebido (como “sanduíche”) por borracha 

vulcanizada de alta resistência. A borracha foi aplicada nas extremidades dos 

provetes, com o objectivo de evitar a concentração de tensões nas regiões próximas 

às amarras. O grupo M-α foi dividido em 4 séries, diferenciadas pela direcção da 

aplicação da carga em relação aos eixos materiais e geométricos. Cada série foi 

constituída por 3 provetes. A rede foi ensaiada com α= 0°, α= 30°, α= 60° e α= 90°. Os 

ensaios com a rede foram realizados por incrementos de carga, sendo que, no final de 

cada incremento, a carga era mantida constante durante certo período de tempo. 

Durante este período, era feita a medição, com paquímetro digital, da variação de 
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geometria da rede. Os provetes eram ajustados ao equipamento de ensaio por meio 

de amarras de aço, as quais pressionavam a borracha vulcanizada que embebia as 

barras da rede, conforme Figura 3.21. A deformação longitudinal da rede foi medida 

por meio de um transdutor de deslocamento interno ao actuador. Os valores 

registados por este LVDT correspondem, não apenas à deformação real das barras da 

rede, mas principalmente à acomodação da geometria dos módulos que formam a 

rede. 

50
0

10
0

10
0

200

BORRACHA VULCANIZADA

MALHA DE METAL

DISTENDIDO

BORRACHA VULCANIZADA

(a) (b) 

Figura 3.21 – Detalhe dos provetes das séries M-α: Dimensões dos provetes (a); Detalhe 
das regiões dos apoios (b), (dimensões em mm). 

 

3.4.1 REDE ISOLADA 

 

Para avaliar a resistência mecânica da rede de metal distendido à tracção, ensaios 

de tracção uniaxial, com alterações no ângulo entre a força aplicada e as direcções 

dos varões constituintes da rede, foram efectuados, conforme será visto a seguir. 

 

3.4.1.1 Rede ensaiada a 0° 

 

Para os provetes ensaiados com α= 0°, a direcção de aplicação da carga, L, 

coincide com o eixo geométrico G1. A rotura deu-se na área de transição do módulo, 

próxima aos nós, conforme se mostra na Figura 3.22. Estes provetes apresentaram 

mudanças significativas de geometria ao longo do ensaio, e atingiram, em média, a 

carga máxima de 12 kN (ver Figura 3.23). O deslocamento mostrado na Figura 3.23 é 

o registado pelo LVDT interno do actuador. Devido à dificuldade em registar o ensaio 

do provete M1-0°, o comportamento deste provete não foi apresentado na 

Figura 3.23. 
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(a) (b) 

Figura 3.22 – Provetes com carga aplicada a 0° em relação a G1: Direcção dos eixos em 
relação à rede (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 3.23 – Relação entre a força e o deslocamento para ensaios de tracção das 

redes M-0°. 
 

3.4.1.2 Rede ensaiada a 30° 

 

A segunda série de provetes ensaiada foi aquela em que a carga aplicada formava 

um ângulo de 30° com o eixo geométrico G1 (Figura 3.24). Neste caso, a direcção da 

carga coincidiu com o eixo material M2. A deformação destes provetes foi menor do 

que a registada para os provetes da série M-0°. No entanto, esta deformação teve 

uma contribuição maior da deformação real das barras de aço, uma vez que a 

aplicação da carga coincidiu com a direcção das barras no eixo material M2. As barras 

na direcção M1 pouco contribuíram para a resistência da rede à tracção. Tal como nos 
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provetes da série M-0°, a carga máxima atingiu um valor médio de aproximadamente 

12 kN.  

A relação força-deslocamento, registada para os provetes carregados a α=30°, 

pode ser vista no gráfico da Figura 3.25. Devido à dificuldade em registar o ensaio do 

provete M6-30°, o comportamento deste provete não foi apresentado na Figura 3.25. 

O ensaio executado com o provete M3-30° não ficou registado devido a dificuldades 

no sistema de aquisição de dados. No entanto, o comportamento deste provete foi 

similar aos demais da mesma série. Apesar dos deslocamentos correspondentes à 

carga de pico, para esta série, serem significativamente menores que aqueles 

observados para os provetes com α= 0°, a carga máxima foi similar. A relação entre a 

carga e o deslocamento registados nesta série é mais linear que a obtida nos provetes 

M-0º, dado que a variação da geometria foi menor.  

 

(a) (b) 

Figura 3.24 – Provetes com carga aplicada a 30° em relação a G1: Direcção dos eixos em 
relação à rede (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 3.25 – Relação entre a força e o deslocamento para ensaios de tracção das 

redes M-30°. 



CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CASCA 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 63

 

3.4.1.3 Rede ensaiada a 60° 

 

Os provetes da terceira série foram ensaiados com o eixo de carga formando 

60° com o eixo G1. Comparando esta série com as duas anteriores (M-0° e M-30°), 

observa-se que os eixos materiais M1 e M2 formam os maiores ângulos com a 

direcção de aplicação da carga. Consequentemente, os provetes desta série 

apresentam maiores deformações devidas à acomodação de geometria da rede. No 

final dos ensaios, constatou-se que os provetes apresentavam o dobro do 

comprimento inicial (300 mm entre amarras). As deformações observadas nos ensaios 

desta série teve uma maior contribuição da parcela devida à acomodação da 

geometria da rede, que as observadas nas séries anteriores. O valor médio de carga 

máxima atingida nos ensaios foi de aproximadamente 4.20 kN. Na rotura, algumas 

barras, embebidas na borracha vulcanizada, desprenderam-se, ver Figura 3.26. 

A deformação e a carga última foram, respectivamente, maior e menor que as 

obtidas nas outras séries, conforme será mostrado posteriormente, no final desta 

secção. Depois do tramo linear, foi verificada uma fase de aumento de deformação 

sem aumento apreciável de carga até uma deformação próxima da dimensão do 

módulo da rede, A = 80 mm (ver Figura 3.17 (a)). Posteriormente foi observada uma 

fase de aumento de rigidez até à rotura. A partir desta fase, vários tramos de 

carga-descarga começaram a ocorrer, devido à rotura de barras que formam a rede, 

ver Figura 3.27. Devido à dificuldade em registar o ensaio do provete M8-60°, o 

comportamento deste provete não foi apresentado na Figura 3.27. 

 

(a) (b) 
Figura 3.26 – Provetes com carga aplicada a 60° em relação a G1: Direcção dos eixos em 

relação à rede (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 3.27 – Relação entre a força e o deslocamento para ensaios de tracção das 

redes M-60°. 
 

3.4.1.4 Rede ensaiada a 90° 

 

O comportamento da rede ensaiada com carga aplicada a 90° em relação ao eixo 

G1, foi similar ao da rede ensaiada a 60° (Figura 3.28). A acomodação da geometria 

dos provetes M-90° foi semelhante à da série anterior. A relação carga-deslocamento, 

para estes provetes, está representada no gráfico da Figura 3.29. Verifica-se que, 

para carga próxima de 0.5 kN, ocorre um significativo aumento nos valores registados 

pelo LVDT, sem aumento apreciável de carga. Mais uma vez, esta fase correspondeu 

à fase de acomodação na geometria do provete. Após esta fase, os provetes M-90° 

apresentaram um aumento significativo de rigidez, que correspondeu à fase em que as 

barras da rede de metal distendido ficaram alinhadas na direcção da aplicação da 

carga. Os provetes romperam para uma carga de aproximadamente 4.3 kN, quando os 

deslocamentos eram da ordem dos 360 mm. Devido à dificuldade em registar o ensaio 

do provete M12-90°, o comportamento deste provete não foi apresentado na 

Figura 3.29. 
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(a) (b) 
Figura 3.28 – Provetes com carga aplicada a 90° em relação a G1: Direcção dos eixos em 

relação à rede (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 3.29 – Relação entre a força e o deslocamento para ensaios de tracção das 

redes M-90°. 
 

A Tabela 3.16 apresenta os principais resultados obtidos nos ensaios realizados 

com os provetes de rede de metal distendido. Para os provetes da série M-30°, as 

tensões no limite de proporcionalidade e de pico foram maiores que as observadas 

para os provetes da série M-0°. Os provetes M-90° apresentaram baixos valores para 

as tensões no limite de proporcionalidade. Na Tabela 3.16, a área A é a soma das 

secções das barras que romperam na secção de rotura do provete. 
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Tabela 3.16 – Média dos principais resultados obtidos nos ensaios de tracção directa com 

provetes de rede de metal distendido. 

Série 

Área 

(A) 

(mm2) 

Limite de 
proporcionalidade

σL 
(MPa) 

Extensão no limite 
de 

proporcionalidade 
εL 

(%) 

Tensão 
máxima 

σp 
(MPa) 

Extensão na 
tensão de pico,  

εp  
(%) 

Extensão 
última  

εu  
(%) 

M-00 

 
90.00 29.38 1.40 135.56 15.41 42.46 

M-300 63.00 129.34 2.72 196.51 5.53 18.76 

M-600 45.00 19.33 2.44 94.22 95.92 114.07 

M-900 45.00 7.12 2.38 95.33 121.00 133.27 

Os resultados desta tabela foram obtidos 
levando em consideração o gráfico ao lado, em 
que l =300 mm é o comprimento ensaiado do 

provete e u é o deslocamento obtido nos 
ensaios.  

ε

σ

0.2%

L=F /A

εL =u/l

σ

pε Uε

L

=F /Aσ
p p

σU=F /AU

 
 

Para uma melhor avaliação dos resultados obtidos nos ensaios de tracção 

realizados com a rede de metal distendido, foi feita a transformação da área de aço 

correspondente à rede de metal distendido, em uma área equivalente (As, eq) de um 

aço convencional S400. Esta transformação foi realizada para os valores de cargas 

correspondentes ao limite de proporcionalidade e ao valor de pico. Os resultados 

obtidos estão na Tabela 3.17. Verifica-se que para o nível de carga correspondente ao 

limite de proporcionalidade, a rede de metal distendido equivale a um varão e meio de 

φ6 mm para α= 0°, e quatro varões para α= 30°. No entanto, a contribuição da rede é 

marginal para α= 60° e α= 90°. A área da secção transversal, na carga de pico, é 

significativa para α= 0° e α= 30°. No entanto, esta força só é atingida para grandes 

deformações, o que não é possível de ser alcançado em aplicações práticas. 
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Tabela 3.17 – Correlação entre a rede de metal distendido e armadura convencional S400. 

Direcção 
FL 

(kN) 
As,eq, 0.2% 

(cm2/m) 

Fp 

(kN) 
As,eq, p 

(cm2/m) 

0° 2.64 0.4 [1.5φ6/m] 12.20 1.68 [6φ6/m] 

30° 8.15 1.13 [4φ6/m] 12.38 1.68 [6φ6/m] 

60° 0.87 0.11 [0.4φ6/m] 4.24 0.56 [2φ6/m] 

90° 0.32 0.06 [0.2φ6/m] 4.29 0.56 [2φ6/m] 

 

Dos testes realizados com a rede de metal distendido, verifica-se que seu 

comportamento é completamente dependente da direcção de aplicação do 

carregamento. A máxima carga de pico (Figura 3.30) e a menor deformação foram 

registados para α= 30°, pois o eixo material, M2, coincidiu com a direcção de 

aplicação da carga. Os provetes com α= 60° e α= 90° apresentaram baixa resistência 

à tracção e deformações elevadas, causadas pela mudança de geometria da rede ao 

longo do ensaio. Para M-0°, a carga máxima foi um pouco menor que para M-30°, pois 

a composição das barras forneceram a mesma efectividade em termos estruturais, no 

entanto, a deformação foi superior à obtida em M-30°. 
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Figura 3.30 – Relação entre a força e o deslocamento das séries das redes de metal 

distendido. 
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3.4.2 REDE DE METAL DISTENDIDO PREENCHIDA 

 

Para avaliar a eficácia da rede de metal distendido como elemento de reforço de 

materiais de matriz cimentícia, ensaios de tracção directa foram realizados em três 

séries de três provetes de argamassa armada. Assim, o programa de ensaios foi 

constituído por 9 provetes. O ângulo formado entre a direcção de aplicação da carga e 

o eixo geométrico, G1, foi diferente para cada série. Desta forma, os provetes foram 

ensaiados com ângulos de α= 0°, α= 30° e α= 60°.  

A fim de evitar a concentração de tensões nas extremidades dos provetes, uma 

armadura extra foi posicionada de acordo com a Figura 3.31. A Figura 3.32 ilustra o 

sistema de aplicação de carga para os provetes MA-α. 

A composição da argamassa utilizada foi de 1:3.6:12, água, cimento tipo I 42.5 R e 

areia média (ver granulometria no Anexo A), tal como sugerido na solução de pré-

fabricação parcial (SARRABLO, 2002). O resultado desta composição foi uma 

argamassa com pouca trabalhabilidade e de consistência seca. Provetes de 

argamassa com 16 × 4 × 4 cm3 foram ensaiados à flexão conforme as recomendações 

da Norma EN 196-1 (1987). Aproveitando as partes dos provetes ensaiados à flexão, 

executaram-se os ensaios de compressão, de acordo com a mesma norma. Os 

resultados obtidos foram de 2.85 MPa e 35.4 MPa para resistência à tracção em flexão 

e para resistência à compressão, respectivamente. 
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Figura 3.31 – Provetes de argamassa armada com rede de metal distendido: 
Geometria (a); Perfil da geometria do provete (b); Arranjo da armadura dentro dos moldes (c); 

Provetes depois da betonagem (d). 
 

(a) (b) 
Figura 3.32 – Provete de argamassa armada com rede de metal distendido (MA-α) 

posicionado na máquina de ensaio: Posicionamento do provete na máquina de ensaio (a); 
Detalhe da região dos apoios (b). 
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3.4.2.1 Rede preenchida, ensaiada a 0° 

 

Para os provetes ensaiados com carga aplicada na direcção do eixo geométrico 

G1, ver a Figura 3.33, observou-se a formação de várias fissuras ortogonais à 

direcção do carregamento. A rotura da rede ocorreu numa das fendas que se 

formaram no painel, quando a deformação deste era ainda pequena.  

A relação carga-deslocamento é mostrada posteriormente na Figura 3.36. 

Primeiramente, a curva desenvolveu-se de forma linear, mas depois verificou-se um 

trecho não linear, até atingir um patamar plástico, para a carga de aproximadamente 

34 kN e deslocamento entre 0.5 mm e 3.0 mm. 

 

(a) (b) (c) 
Figura 3.33 – Provetes de argamassa armada com rede de metal distendido, com carga 

aplicada a 0° em relação a G1: Direcção dos eixos em relação à rede (a); Modo de rotura (b,c). 
 

3.4.2.2 Rede preenchida, ensaiada a 30° 

 

Nestes provetes, a direcção da carga, L, formava um ângulo de 30° com o eixo 

geométrico G1 (ver Figura 3.34). Verificou-se que as fissuras iniciaram-se a partir das 

extremidades dos provetes, em direcção ao centro. Percebe-se que, logo após o início 

destas fissuras, a tensão principal é modificada durante o processo de carregamento 

do painel, influenciada pela direcção das barras da rede de metal distendido. A relação 

carga-deslocamento é mostrada na Figura 3.36, onde se verifica que o 

comportamento linear é garantido até uma carga de aproximadamente 8 kN. 

Comparando a resposta destes provetes com os da série MA-0°, conclui-se que estes 

apresentaram valores de carga máxima bem menores, em torno de 50%. Após a 

estabilização da fendilhação, a carga manteve-se praticamente constante até uma 

deformação próxima de 2.5 mm. 
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(a) (b) (c) 
Figura 3.34 – Provetes de argamassa armada com rede de metal distendido, com carga 
aplicada a 30° em relação a G1: Direcção dos eixos em relação à rede (a); Modo de 

rotura (b,c). 
 

3.4.2.3 Rede preenchida, ensaiada a 60° 

 

Para os provetes em que a direcção da carga formou um ângulo de 60° com o eixo 

geométrico G1, as fissuras concentraram-se nas extremidades, próximas aos apoios, 

conforme revela a Figura 3.35. As barras da rede de metal distendido, alinhadas na 

direcção do eixo material M2, foram solicitadas, e contribuíram para a resistência dos 

provetes. Quando as barras foram activadas, elas introduziram tensões de corte no 

painel, que contribuíram para a concentração das fissuras nas extremidades do 

provete. A rotura da rede ocorreu após a abertura significativa das fissuras. Neste 

caso, a abertura das fissuras foi controlada pelas barras da rede de metal distendido. 

Os gráficos dos ensaios realizados com os provetes MA-60° encontram-se na 

Figura 3.36. 

 

(a) (b) (c) 
Figura 3.35 – Provetes de argamassa armada com rede de metal distendido, com carga 
aplicada a 60° em relação a G1: Direcção dos eixos em relação à rede (a); Modo de 

rotura (b,c). 
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3.4.2.4 Análise dos resultados dos ensaios com a rede preenchida 

 

A Figura 3.36 apresenta a relação entre os deslocamentos e as forças registadas 

nos provetes MA-α. Observa-se que, apenas para os provetes ensaiados a 0°, a 

capacidade máxima de carga é a soma da resistência da argamassa com a resistência 

da rede. Nos outros casos (MA-30° e MA-60°), a influência da rede é marginal, uma 

vez que a quantidade de armadura é inferior à mínima. 

Sabendo-se que numa casca de alvenaria cerâmica armada a direcção dos 

momentos principais podem variar significativamente ao longo da casca, concluiu-se 

que haverá direcções para as quais o reforço proporcionado pela rede é marginal. 

Sendo assim, decidiu-se utilizar a rede de aço electrossoldada com φ3 mm no uso da 

pré-fabricação total. 
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Figura 3.36 – Relação entre a força e o deslocamento das séries de provetes de 

argamassa armados com rede de metal distendido. 
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4 ENSAIOS DE CORTE COM 
PROVETES DE TIJOLOS 

CERÂMICOS E JUNTAS DE BETÃO 
 

 

 

Sabe-se que todas as construções, sejam em aço, madeira, betão armado ou 

alvenaria, estão sujeitas a acções horizontais (vento ou sismo) que introduzem 

esforços de corte em elementos da estrutura. Sendo assim, para se conhecer melhor o 

comportamento do sistema tijolos cerâmicos ligados por juntas de micro-betão 

(elementos essenciais no modelo da casca estudada), painéis de alvenaria 

constituídos por este sistema, foram executados e ensaiados ao corte. Os provetes 

foram construídos com os tijolos e o betão dos tipos T1 e Be 1, respectivamente, de 

acordo com o que foi apresentado no Capítulo 3.  

 

4.1 BREVE REVISÃO DO ESTADO DO CONHECIMENTO 
 

Os factores determinantes da rotura da alvenaria por corte ainda não estão 

totalmente compreendidos, apesar de terem sido realizados diversos estudos sobre 

este tema. No entanto, sabe-se que a resistência ao corte é influenciada, não apenas 

pela tensão normal de compressão presente nas juntas de argamassa da alvenaria, 

mas também pelas propriedades dos materiais utilizados, ver Oliveira et al. (2002). 

Para a determinação da resistência ao corte da alvenaria existem vários métodos 

de ensaios, nos quais há o cuidado de minimizar o efeito de flexão nas juntas de 

argamassa, de forma a produzir uma distribuição das tensões de corte mais uniforme 

ao longo da junta.  

O comportamento da junta de ligação entre duas ou mais unidades, quando 

submetida a esforços de corte, pode ser associada à Lei de Coulomb, conforme a 

Eq. 4.1 e Figura 4.1:  
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φστ tan+= c  Eq. 4.1 

 
A equação de Coulomb traduz uma relação linear entre a tensão de corte (τ) e a 

tensão de compressão (σ), onde c é a coesão e φ é o ângulo de atrito. 

 

φ

σ

tan

τ

c

 Fn

Fc

Fn

Fc σ

τ
U

U

n

c

 
(a) (b) 

Figura 4.1 – Comportamento das juntas: Critério de cedência de Coulomb (a); Variação 
dos deslocamentos entre as unidades (b). 

 

Entretanto, para a utilização da Lei de Coulomb, é necessário que a tensão normal 

não seja demasiado elevada, ver em Jukes e Riddington (2001). Se assim for, a 

EN 1052-4 (2000) define que o arranjo do teste deve minimizar o efeito da flexão, e a 

tensão normal não deve exceder 2 MPa. Na Figura 4.1 (a) observa-se que, a 

resistência de corte da junta aumenta linearmente com as tensões normais instaladas 

e com a tangente do ângulo de atrito interno do material, φ. Por outro lado, com a 

variação do deslocamento de corte, uc, entre dois tijolos contíguos, ver Figura 4.1 (b), 

pode ocorrer variação do deslocamento normal, un, definindo o conceito de dilatância. 

A tangente do ângulo de dilatância é a razão entre un e uc. Os valores da tangente de 

dilatância, ψ, podem ser negativos ou positivos. No caso de uma variação positiva, 

pode implicar um aumento da resistência das estruturas de alvenaria confinada, ver 

Ramos, 2002. 

A seguir, serão citados alguns trabalhos recentes, referentes a ensaios de corte 

em panéis de alvenaria.  

Lourenço (1996) verificou a necessidade de modelar correctamente o 

comportamento das juntas, dado ser determinante na previsão do comportamento de 

uma estrutura de alvenaria. No entanto, verifica-se ser difícil determinar os valores dos 

parâmetros do modelo constitutivo que permite simular adequadamente uma junta, 

pelo que o esforço de investigação deve ser concentrado nesta área.  

Pluijm (1993, 1999), apresenta uma discussão sobre os diferentes métodos de 

ensaio de alvenaria sujeita a esforços de corte. Nestes trabalhos, Pluijm caracterizou o 
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comportamento da alvenaria de tijolos cerâmicos e de blocos de silicato de cálcio. 

Foram aplicados três níveis de tensão normal de compressão de 0.1 MPa, 0.5 MPa e 

1.0 MPa. Notou-se, no entanto, que em provetes com elevada tensão de compressão, 

o corte na interface tijolo-argamassa foi acompanhado por rotura diagonal no tijolo. 

Pluijm (1993,1999) apresentou um modelo de ensaio para corte em alvenaria, cujo 

objectivo principal era obter uma resultante de momentos e forças que conduzissem o 

provete, na sua parte central, a uma rotura por corte puro, ver a Figura 4.2. Para isso, 

considerou a Eq. 4.2, onde M é o momento flector, Fc é a força de corte e d é a altura 

do provete. 
Fc

Fn Fn

σ

τ

  

Fc

Fc

M M

M=Fc.d/2

Fc

d

 
Figura 4.2 – Ensaios duplos (PLUIJM, 1993). 

 

2
dFM c ⋅=  Eq. 4.2 

 

No ensaio duplo proposto, o momento flector é zero no meio da junta. Por meio de 

duas chapas de aço com perfil L, uma força axial é transformada no momento M e em 

forças de corte Fc. A diferença destes ensaios em relação a outros é que Fc é aplicada 

directamente no plano do provete, paralelamente à direcção das forças de corte. 

Teoricamente, Fc coincidiria com a linha longitudinal média da junta, anulando assim, 

qualquer momento devido à transmissão das forças de corte das superfícies de 

colagem para a junta de argamassa. No entanto, por meio de análises recorrendo a 

elementos finitos, verificou-se que, apesar da distribuição das tensões de corte ser 

praticamente uniforme, continuam a existir variações nas tensões normais na junta, 

apesar da sua magnitude ser pequena, ver Jukes e Riddington (1997).  

Percebe-se que a relação de Coulomb só pode ser considerada até um 

determinado valor de compressão vertical, a partir da qual a rotura deixa de ocorrer na 

junta (representada pela equação de Coulomb) e passa a ser substituída pela fissura 

ao longo do tijolo. Para Hendry et al. (1997) a relação de Coulomb pode ser 

considerada, para tijolos de argila, até uma tensão normal de 2 MPa. Verificou que a 
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resistência ao corte depende da resistência da argamassa, e que para tijolos com 

resistência à compressão entre 20 MPa e 50 MPa, ligados a argamassa de elevada 

resistência, o valor de c considerado, será de aproximadamente 0.3 MPa. Para 

argamassas de média resistência, este valor é de aproximadamente 0.2 MPa. O valor 

médio da tangente do ângulo de atrito variou entre 0.4 a 0.6. De acordo com o trabalho 

de Hendry et al. (1997), o mecanismo de aderência tijolo-argamassa ainda não é 

totalmente conhecido, apesar de se ter conhecimento que é um processo 

físico-químico, no qual a porosidade dos dois materiais é um factor bastante relevante. 

Observou-se que a granulometria da areia também é um dos factores relevantes deste 

mecanismo, sendo as areias muito finas desfavoráveis à aderência tijolo-argamassa. 

Verificou-se, também, que os tijolos secos ou totalmente saturados conduzem a baixa 

resistência de aderência. 

Na Figura 4.3 (a, b, c) retiradas de (DRYSDALE et al., 1999) estão mostrados 

sistemas de ensaios elaborados com o objectivo principal de minimizar o efeito de 

flexão nas juntas de argamassa, de forma a se obter uma tensão de corte uniforme 

nesta região. Valores de resistências ao corte de 0.24 MPa a 0.69 MPa são 

apresentados, com coeficientes de variação elevados. Ensaios indicam ainda que os 

coeficientes de atrito vão de 0.6 a 1.0, dependendo das propriedades dos materiais e 

da rugosidade da superfície. Normalmente, os regulamentos permitem resistências ao 

corte de 0.2 a 0.45 vezes a tensão de compressão normal, devida às acções verticais. 

Após o primeiro deslizamento nas juntas horizontais, a componente de atrito da 

resistência ao corte é considerada constante, embora, normalmente com valor menor 

que a calculada antes do deslizamento.  

 

 

junta não 
preenchida

 
 

(a) (b) (c) 

Figura 4.3 – Sistemas para ensaios ao corte em juntas horizontais de alvenaria.  
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No trabalho de Oliari e Duarte (2002), foram realizados ensaios para a 

determinação de resistência ao corte, por meio do método de ensaio de corte directo, 

em provetes do tipo tripleta, na tentativa de reduzir a flexão aplicada, semelhante ao 

apresentado no trabalho de Jukes e Riddington (2001). Os provetes eram constituídos 

por unidades de alvenaria cerâmica de tijolos maciços e de tijolos furados, com juntas 

de argamassa de 15 mm. Destes ensaios, observou-se que a resistência ao corte 

aumenta com o aumento do nível de tensão normal de compressão, e pode ser 

expressa, levando-se em consideração os quatro níveis de pré-compressão adoptados 

(0, 0.1, 0.3 e 0.6 MPa), pela expressão linear de Mohr-Coulomb. Entretanto, apesar 

dos cuidados tomados no sentido de minimizar o efeito da flexão, esta pode ter 

contribuído para a variabilidade dos resultados de resistência ao corte encontrados 

(coeficiente de variação entre 10% e 25%). Conforme Oliari e Duarte (2002), com o 

aumento do nível de tensão normal, os efeitos de flexão, quase incontornáveis neste 

tipo de ensaio, diminuem, resultando também alterações nos modos de rotura dos 

provetes. 

Em Martins e Roman (2002) foi apresentado um estudo sobre a resistência ao 

corte da alvenaria, constituída por blocos de betão com alteração da combinação 

bloco/argamassa/pré-compressão. Verificou-se que as resistências, para os provetes 

ensaiados sem a carga de pré-compressão, apresentaram um coeficiente de variação 

bastante elevado, de aproximadamente 17%. Este facto foi verificado, principalmente, 

quando foram utilizados blocos mais resistentes. Concluiu-se que, quando a 

resistência da argamassa se aproxima da resistência do bloco, a resistência ao corte, 

sem pré-compressão aplicada, é maior do que quando a resistência da argamassa é 

muito menor que a do bloco. Observou-se que, com a aplicação de pré-compressão, a 

argamassa passa a ter uma influência menor na resistência ao corte, e o valor da 

pré-compressão torna-se a variável com maior relevância. De forma geral, para os 

níveis de pré-compressão de aproximadamente 1.40 MPa e 2.60 MPa, os coeficientes 

de variação das resistências ao corte foram inferiores a 5% e 11%, respectivamente.  

Em Cavalheiro e Pedroso (2000), apresentam-se resultados de ensaios de corte 

triplo, executados com provetes cerâmicos furados. Dois níveis de pré-compressão 

foram aplicados, igual a 0.57 MPa e 1.14 MPa, considerando a área bruta dos tijolos. 

Os tijolos cerâmicos apresentaram como índice de absorção de água e resistência à 

compressão, os valores de 12.5% e 14.22 MPa, respectivamente. Para o nível de pré-

compressão de 0.57 MPa, observou-se um aumento na tensão última dos provetes de 

300%, tomando por comparação os resultados obtidos no ensaio sem pré-

compressão. Entretanto, o aumento do nível de pré-compressão para 1.14 MPa 
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resultou em um aumento de apenas 12% na resistência ao corte. O coeficiente de 

variação da resistência ao corte para os provetes em que foi aplicada pré-compressão 

variou de 3% a 13%. 

Segundo o Eurocódigo 6 (1996), a resistência característica ao corte da alvenaria 

pode ser obtida a partir de ensaios de acordo com as normas EN 1052-3 (2000) e 

EN 1052-4 (2000). Para argamassa convencional que não contenha aditivos e 

adjuvantes, estas resistências podem ser determinadas recorrendo às normas acima 

citadas ou consultando a tabela encontrada no Eurocódigo 6 (para argamassa 

convencional e com carga de compressão aplicada). 

 

4.2 ENSAIOS DE CORTE COM PROVETES DE TIJOLOS CERÂMICOS E JUNTAS 
DE BETÃO 

 

Os painéis, do presente estudo, foram ensaiados de acordo com os procedimentos 

descritos na Norma EN 1052-4 (2000) “Methods of test for masonry - Part 4”. O 

programa de ensaios era constituído por 9 provetes agrupados em 3 séries de 3 

painéis cada. As séries foram caracterizadas pelo nível de pré-compressão aplicada 

aos provetes.  

O trabalho é baseado em resultados de ensaios com painéis constituídos por 

tijolos cerâmicos furados, ligados por juntas de betão. A utilização de betão nas juntas 

deve-se ao facto deste estudo fazer parte do programa de ensaios de caracterização 

do comportamento dos materiais a serem utilizados na execução de coberturas em 

cascas de alvenaria armada.  

Os ensaios triplos realizados foram constituídos por painéis de alvenaria 

compostos por três fiadas de tijolos, ligados por duas juntas verticais e duas juntas 

horizontais. A principal vantagem dos ensaios triplos em relação aos ensaios duplos, 

que consistem em usar duas fiadas de alvenaria ligadas por uma única junta 

horizontal, está no facto do carregamento ser aplicado de forma simétrica, pois nos 

ensaios triplos, a carga de corte é aplicada na fiada central. A principal desvantagem é 

que a rotura não ocorre simultaneamente nas duas juntas horizontais, obtendo-se a 

resposta média, pelo que o controlo do ensaio é mais complexo. 

 

4.2.1 DESCRIÇÃO DOS PROVETES 

 

Os provetes foram constituídos por três fiadas de tijolos cerâmicos do tipo T1 com 

juntas verticais e horizontais realizadas com micro-betão do tipo Be 1. Cada fiada foi 
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constituída por um tijolo inteiro e duas partes do tijolo (obtidas pelo corte a meia altura 

do seu comprimento, ver Capítulo 3), uma em cada extremidade do provete, conforme 

a Figura 4.4 (a). A altura, largura e espessura dos provetes eram de 350 mm, 480 mm 

e 65 mm, respectivamente (Figura 4.4 (b)).  
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Figura 4.4 – Características dos provetes ensaiados: Vista do provete constituído por tilolos 
cerâmicos furados e juntas de betão (a); Dimensão dos provetes (b). 

 

4.2.2 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS 

 

Na Figura 4.5 está ilustrado o modelo de ensaio de corte adoptado neste trabalho, 

em que dois apoios horizontais foram utilizados para restringir o movimento horizontal 

das fiadas superior e inferior dos painéis.  

Além da aplicação da carga de corte, foram aplicadas aos corpos de prova, três 

níveis diferentes de carga de pré-compressão e, para cada valor de carga de 

pré-compressão, ensaiaram-se 3 painéis, formando um programa experimental com 

um total de 9 ensaios. Os níveis de cargas de pré-compressão aplicados introduziram 

tensões próximas de 0.2 MPa, 0.6 MPa e 1.0 MPa. A carga de corte foi aplicada com 

um incremento de 15 kN por minuto. É importante salientar que a carga de pré-

compressão foi aplicada antes do início da aplicação da carga de corte, e se manteve 

constante durante a realização de cada ensaio. 

Os painéis foram divididos em 3 séries: Série 1 – Pré-compressão de 0.2 MPa 

(painéis B1 a B3); Série 2 – Pré-compressão de 0.6 MPa (painéis B4 a B6); 

Série 3 - Pré-compressão de 1.0 MPa (painéis B7 a B9). A Figura 4.6 mostra o arranjo 

dos ensaios e o sistema de aplicação das cargas. 
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Figura 4.5 – Sistema de ensaio de painéis de alvenaria com juntas de betão submetidos ao 

corte. 
 

Os actuadores de carga horizontal e vertical estão ilustrados nas Figura 4.7 (a,b). 

Para restringir o movimento das fiadas inferior e superior, e minimizar o efeito de 

flexão do painel, foram colocados dois apoios com dimensões suficientes para 

cobrirem toda a altura dos blocos destas fiadas, conforme ilustra a Figura 4.7 (c). Na 

instrumentação dos painéis, foram utilizados 8 transdutores de deslocamentos 

(LVDTs). Foram colocados 4 LVDTs para medição dos deslocamentos na direcção do 

corte, e 3 LVDTs para a medição dos deslocamentos verticais. Ao actuador de força 

horizontal, foi acoplado o LVDT responsável pelo controlo dos ensaios. As posições 

dos LVDTs podem ser vistas na Figura 4.8 (a, b, c e d). 

 

 
Figura 4.6 – Sistema geral de ensaio. 



CAPÍTULO 4 – ENSAIOS DE CORTE COM PROVETES DE TIJOLOS CERÂMICOS E JUNTAS DE BETÃO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 81

 

(a) 

(b) (c) 

Figura 4.7 – Sistema de ensaio: Actuador de carga que introduz corte (a); Actuador de carga 
de pré-compressão (b); Apoios utilizados para restringir o movimento horizontal (c). 
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Figura 4.8 – Instrumentação dos painéis ensaiados: Posição dos LVDTs (1, 2, 3 e 4) para 
medição de deslocamentos horizontais, na frente dos painéis (a); Posição dos LVDTs (5, 6 e 7) 
para medição de deslocamentos normais, na face posterior dos painéis (b); Detalhe da posição 

dos LVDTs (c, d). 
 

4.2.3 RESULTADOS DOS ENSAIOS 

4.2.3.1 Série 1 (pré – compressão de 0.2 MPa) 

 

A Figura 4.9 apresenta a relação entre a força de corte e os deslocamentos 

horizontais nas juntas da série 1. Neste caso, o deslocamento horizontal representa a 

média das leituras realizadas utilizando os LVDTs de 1 a 4, posicionados na direcção 

horizontal. A resposta pós-pico do painel B1 não foi registada, mas as respostas 

pós-pico dos painéis B2 e B3 foram registadas até o final do ensaio. A Figura 4.10 

ilustra a relação entre os deslocamentos horizontais das duas juntas horizontais, 

superior e inferior. Para a junta inferior, o valor apresentado é a media das leituras 
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obtidas por meio dos LVDTs 1–3 e o valor da junta superior é o valor lido pelo LVDT4. 

Verifica-se que os deslocamentos registados pelos LVDTs 1-3 são da mesma ordem 

de grandeza nos painéis B1 e B3, enquanto no painel B2 foram praticamente nulos. 

No entanto, neste último painel, o deslocamento da junta horizontal superior foi 

significativo, similar ao do painel B3. Finalmente verifica-se que o deslocamento da 

junta horizontal superior do painel B1 foi praticamente nulo. 

Na Figura 4.11 estão apresentados os modos de rotura dos painéis desta série. 
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Figura 4.9 – Relação entre a força de corte e o deslocamento horizontal – série 1. 
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Figura 4.10 – Relação entre os deslocamentos das juntas horizontais – série 1. 
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Figura 4.11 – Modo de rotura dos painéis – série 1. 
 

A rotura do painel B1 mostra uma fissura em degrau, com abertura considerável, 

na junta inferior, e uma fissura, com abertura bastante discreta, na junta horizontal 

superior (como esta fissura era praticamente imperceptível a olho nu, esta não foi 

representada na Figura 4.11). Tal indica que, provavelmente, tenha ocorrido um 

deslocamento do apoio superior (apoio para restringir o movimento da fiada superior) 

provocando um menor deslocamento na junta superior. A carga de rotura deste ensaio 

foi similar à dos outros dois ensaios, o que indica que a resistência das duas juntas foi 

efectivamente mobilizada. 

No painel B2, as fissuras desviaram-se das juntas horizontais e atravessaram os 

tijolos e as juntas verticais, o que justifica a relação força-deslocamento peculiar 
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apresentada na Figura 4.9. Este facto pode ter ocorrido devido à presença de micro 

fissuras e vazios no betão da junta. A existência de agregado graúdo (brita), na 

intersecção das juntas, também pode ter impedido a propagação da fissura ao longo 

da interface betão-tijolo. A Figura 4.10 mostra que o uso da média dos deslocamentos 

horizontais na Figura 4.9 é discutível para este painel, uma vez que não foram 

registados valores significativos de deslocamento horizontal na junta inferior. 

Os resultados para o painel B3, em termos do diagrama força-deslocamento são 

coerentes e seguem o modelo esperado. O patamar residual encontrado na resposta 

mostrada na Figura 4.9 está associado ao atrito verificado na junta, principalmente 

devido à presença de agregado graúdo. Para a média de deslocamento de 

aproximadamente 1.70 mm, registou-se um aumento repentino de resistência. Esta 

fase corresponde ao salto repentino no diagrama da Figura 4.10, com mobilização da 

junta superior. Acredita-se que os deslocamentos diferentes, na junta horizontal 

superior e na junta horizontal inferior, estão relacionados com o facto dos apoios 

horizontais não terem assegurado iguais condições de restrição de movimentos, e das 

duas juntas possuírem valores distintos de resistências. A complexidade do fenómeno 

envolvido na rotura dos ensaios triplos já tinha sido comentada por 

Jukes e Riddington (2001). 

Notar que todos os modos de rotura apresentados na Figura 4.11 revelam uma 

tendência para a ocorrência de fendas diagonais nas juntas, no lado direito, na 

intersecção das juntas horizontais e verticais. Provavelmente, estas fendas diagonais 

são devidas à presença dos apoios laterais na fiada de topo e na fiada da base, que 

provocam uma rotação significativa das tensões principais na junta de betão.  

 

4.2.3.2 Série 2 (Pré – compressão de 0.6 MPa) 

 

A Figura 4.12 apresenta a relação entre a força de corte e o deslocamento 

horizontal das juntas para a série 2. Dado que a carga de pré-compressão é mais 

elevada que na série 1, a força máxima de corte também foi maior que a verificada na 

primeira série. A Figura 4.13 ilustra a relação entre os deslocamentos das juntas 

horizontais, superior e inferior, e a Figura 4.14 mostra o modo de rotura destes 

painéis. 

Os resultados do painel B4, no que diz respeito ao diagrama força-deslocamento 

da Figura 4.12, são coerentes e seguem o comportamento esperado. A rotura do 

painel ocorreu devido à rotura simultânea das juntas horizontais, superior e inferior, 
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conforme ilustrado na Figura 4.14. A Figura 4.13 mostra que, neste painel houve uma 

relação contínua entre os deslocamentos das juntas. 

Em termos de propagação das fendas, os painéis B5 e B6 tiveram comportamento 

similar. A primeira fenda a formar-se localizou-se na junta horizontal inferior, tendo 

conduzido à primeira queda de carga, observada na Figura 4.12. Após a redistribuição 

interna de tensões, a força de corte voltou a aumentar nestes dois painéis até a 

formação de fenda na junta horizontal superior. O painel B5 rompeu para um 

deslocamento horizontal médio de aproximadamente 3 mm, enquanto o painel B6 

entrou em fase de amolecimento estrutural até à sua completa rotura, por volta dos 

5 mm de deslocamento horizontal. A utilização da média dos deslocamentos 

horizontais para o painel B5, na Figura 4.12, é discutível uma vez que não foram 

registados valores significativos de deslocamento horizontal na junta superior, ver 

Figura 4.13. 
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Figura 4.12 – Relação entre a força de corte e o deslocamento horizontal – série 2. 
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Figura 4.13 – Relação entre os deslocamentos horizontais da junta inferior e superior – série 2. 
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Figura 4.14 – Modo de rotura dos painéis – série 2.  
 

4.2.3.3 Série 3 (pré – compressão de 1.0 MPa) 

 

A Figura 4.15 mostra a relação entre a força de corte e os deslocamentos 

horizontais para a série 3. Devido ao elevado nível de pré-compressão, igual a 1 MPa, 

a força máxima de corte foi a mais elevada das três séries ensaiadas. A Figura 4.16 

ilustra a relação entre os deslocamentos das duas juntas horizontais, superior e 

inferior. Os modos de rotura dos painéis desta série estão apresentados na 

Figura 4.18. 
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O ensaio com o painel B7 não está totalmente apresentado, pois os 

deslocamentos registados por um dos LVDTs foi superior ao limite de leitura deste 

LVDT, provocando a paragem do ensaio. 

O painel B7 apresentou uma fenda completa na junta inferior, para uma força de 

aproximadamente 125 kN. Esta fenda prolongou-se para a junta vertical em 

consequência de uma rotação de corpo rígido entre a parte superior e a base do 

painel. Os painéis B8 e B9 apresentaram diagramas de força–deslocamento 

diferentes. A resposta do painel B9 seguiu o comportamento previsto, dado ter 

apresentado uma fase de amolecimento estrutural após a carga de pico. O painel B8, 

após uma curta fase de amolecimento estrutural, até o deslocamento de 

aproximadamente 1.3 mm, apresentou uma fase de endurecimento suave até à sua 

rotura, tendo tido, por isso, uma resposta mais dúctil. No painel B8, a primeira fenda 

ocorreu na junta superior, ver Figura 4.16, mas a rotura acabou por ocorrer com a 

formação de uma fenda na junta inferior. 
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Figura 4.15 – Relação entre a força de corte e o deslocamento horizontal – série 3. 
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Figura 4.16 – Relação entre os deslocamentos horizontais da junta inferior e superior – série 3. 
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125kN

Painel 7 

145kN

148kN

Painel 8 

168kN

Painel 9 
Figura 4.17 – Modo de rotura dos painéis – série 3. 

 

4.2.4 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DAS JUNTAS 

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores da resistência ao corte dos painéis, os quais 

revelam que o aumento da resistência ao corte foi influenciado pelo aumento do nível 

de carga de pré-compressão. A resistência ao corte aumentou 21.9% para os painéis 

da série 2, em comparação aos painéis da série 1, e 22.5% para os painéis da série 3, 

em comparação aos painéis da série 2.  
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Observou-se que a lei de atrito de Coulomb, conforme Eq. 4.1, para níveis de 

pré-compressão moderados, pode descrever de forma adequada o comportamento da 

junta. 

 

Tabela 4.1 – Resistência ao corte dos painéis. 

Séries Painel 
Resistência ao

corte  
(MPa) 

Média da 
resistência ao 

corte 
(MPa) 

B1 1.60 

B2 1.65 
 

Série 1 
B3 1.55 

1.60 

B4 2.06 

B5 2.17 
 

Série 2 
B6 1.63 

1.95 

B7 1.92 

B8 2.53 
 

Série 3 
B9 2.72 

2.39 

 

A Figura 4.18 apresenta a relação entre a tensão normal e a tensão de corte em 

todos os painéis, assim como uma regressão linear realizada com a média da 

resistência ao corte de cada série. O coeficiente de correlação da regressão linear, 

adoptando os valores médios de cada série, é de 0.99, que indica uma excelente 

correlação.  
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Figura 4.18 – Relação entre a resistência ao corte e a tensão normal. 



CAPÍTULO 4 – ENSAIOS DE CORTE COM PROVETES DE TIJOLOS CERÂMICOS E JUNTAS DE BETÃO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 91

 

A regressão linear indica um valor de coesão c igual a 1.35 MPa e uma tangente 

do ângulo de atrito, tanφ, igual a 1.0. O valor da tangente do ângulo de atrito varia 

usualmente entre 0.7 e 1.2, de acordo com as diferentes combinações de tijolos com 

argamassas, ver (PLUIJM, 1999). O valor da coesão é elevado, devido à qualidade 

elevada do micro-betão utilizado. De acordo com a EN 1052-4 (2000), o valor 

característico da resistência ao corte inicial ou da coesão é de apenas 80% do valor 

experimental, ou seja, 1.08 MPa, neste caso.  

 

4.2.5 AVALIAÇÃO DA DILATÂNCIA 

 

A relação entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal é designada 

por dilatância. Este parâmetro mede a elevação de um tijolo sobre o outro, quando 

submetidos ao corte. É sabido que a dilatância diminui com o aumento do nível de 

pré-compressão, ver em (LOURENÇO, 1996). Adicionalmente, a dilatância diminui 

para zero com o aumento do deslocamento por corte, devido à progressiva redução da 

rugosidade da superfície de corte. 

A Figura 4.19 mostra a medida de dilatância para os painéis da série 1. 

Observa-se que o painel B2 não apresentou deslocamento vertical significativo. A 

dilatância pode ser considerada nula. Entretanto, no início dos ensaios, tanto o painel 

B1 como o painel B3 apresentaram deslocamentos verticais significativos, comparados 

com os deslocamentos horizontais correspondentes. Para um deslocamento horizontal 

de aproximadamente 0.1 mm, os painéis B1 e B3 tiveram deslocamentos verticais de 

0.3 mm e 0.17 mm, respectivamente. A partir destes valores, o deslocamento 

horizontal passou a ser bem maior que o vertical, e a dilatância foi de 

aproximadamente 0.23 para o painel B1, e de 0.04 para o painel B3. Sendo assim, 

para a série 1, o valor médio da tangente do ângulo de dilatância foi de 

aproximadamente 0.13.  
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Figura 4.19 – Relação entre os deslocamentos horizontais e verticais, para painéis da série 1. 

 

No gráfico da Figura 4.20, nas curvas dos painéis B4 e B6 detecta-se a existência 

de patamares, caracterizando valores de dilatância iguais a zero. Para o painel B6, 

este patamar ocorre duas vezes, um, entre o intervalo de deslocamento horizontal de 

1.31 mm até 2.38 mm, e outro, de 3.73 mm em diante. Para o painel B5, do intervalo 

de deslocamento horizontal entre 0.28 mm e 0.58 mm, observou-se uma variação 

negativa dos valores de deslocamentos verticais, indicando uma dilatância negativa, 

de aproximadamente 0.16. Posteriormente, a dilatância volta a apresentar valores 

positivos, de 0.19. O valor médio de dilatância para esta série de painéis pode ser 

considerado igual a 0.43. A média foi obtida levando-se em conta a média dos valores 

de dilatância registados nas curvas de cada um dos painéis. 
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Figura 4.20 – Relação entre os deslocamentos horizontais e verticais, para painéis da série 2. 
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A curva da relação entre os deslocamentos horizontais e verticais do painel B7 

mostrou que, a princípio, o painel apresentou valores positivos para a tangente do 

ângulo de dilatância, posteriormente exibiu um intervalo cuja dilatância foi nula, e, 

novamente, passou a exibir valores positivos, no entanto, com inclinação da curva 

menor que a verificada no primeiro trecho, ver Figura 4.21. O painel B8 apresentou 

dilatância nula a partir do deslocamento horizontal de 0.9 mm. O painel B9, em seu 

trecho final, apresentou valores negativos para a tangente do ângulo de dilatância. O 

valor médio da dilatância desta série foi de 0.18. 
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Figura 4.21 – Relação entre os deslocamentos horizontais e verticais, para painéis da série 3. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os painéis ensaiados apresentaram valores de dilatância baixos que resultaram 

num valor médio de 0.25. Este valor é, no entanto, superior ao habitualmente obtido na 

alvenaria corrente, o que pode ser justificado pelo efeito da engrenagem das fendas 

que atravessam as juntas verticais.  

A aplicação da lei de Coulomb aos resultados obtidos nos ensaios dos painéis 

conduziu a uma tangente do ângulo de atrito de 1.0 e a uma coesão de 1.35MPa. 

Nas alvenarias convencionais, é comum a execução dos painéis com juntas 

contrafiadas. É importante salientar que os painéis de alvenaria tratados neste estudo 

possuem juntas verticais contínuas, pois é esta a disposição a ser empregue na 

construção de coberturas em cascas de alvenaria armada. Parece verificar-se que as 

juntas verticais contínuas e a utilização de micro-betão nas juntas não possuem 

influência significativa em termos de coesão e de ângulo de atrito, tendo-se obtido 

valores correntes para estas propriedades. 
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5 ENSAIOS 
DE FLEXÃO EM PAINÉIS DE 

ALVENARIA CERÂMICA ARMADA 
 

 

 

Para interpretar o comportamento de painéis de alvenaria cerâmica armada 

quando submetidos a flexão e validar o desempenho do compósito, 6 séries de painéis 

representativos do sistema casca de alvenaria armada foram ensaiados à flexão em 4 

pontos, segundo as recomendações da norma EN 1052–2 – “Methods of test for 

masonry – Part 2: Determination of flexural strength” (EN 1052–2, 2000). As 

propriedades dos materiais intervenientes (tijolos, betão e armadura) foram 

determinadas no Capítulo 3, ver também o trabalho de OLIVEIRA et al. (2003).  

Para avaliar a influência que a ortotropia devida à disposição dos tijolos e das 

armaduras origina no comportamento à flexão deste tipo de solução estrutural, foram 

ensaiadas séries de provetes com os possíveis arranjos de tijolos e armaduras. Foram 

ainda ensaiadas séries com a camada complementar de betão virada para cima (FL) e 

séries com a camada complementar de betão virada para baixo (FLI).  

Neste capítulo também é descrito um modelo numérico que permite simular o 

comportamento deste tipo de elementos estruturais (OLIVEIRA et al., 2004 a,b).  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROVETES 
 

Foram executados 20 painéis constituídos por uma camada de betão de 30 mm de 

espessura e juntas de micro-betão de 25 mm de largura do tipo Be 2, ver Capítulo 3. A 

camada de betão era armada com uma rede de aço electrossoldada de fios de φ3 mm, 

dando cobertura a tijolos cerâmicos furados do tipo T2. As juntas longitudinais eram 

armadas com varões de aço nervurado de φ8 mm, enquanto as juntas transversais 

eram reforçadas com varões de aço nervurado de φ6 mm. Pretende-se desta forma, 

representar a configuração típica do sistema casca de alvenaria armada. 
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Os painéis apresentavam 975 mm de comprimento, 455 mm de largura e 95 mm 

de altura, sendo esta última resultante da adição da espessura dos tijolos (65 mm) 

com a camada de betão (30 mm). 

 

5.1.1 SÉRIES DE PROVETES 

 

Os painéis foram divididos em seis séries, nomeadamente:  

 

Série FL–A 

 

É formada por 4 painéis ensaiados com a camada de betão virada para cima e 

com a carga aplicada directamente sobre ela, na direcção dos furos dos 

tijolos (ver Figura 5.1). A distância entre linhas de aplicação de carga foi de 375 mm. 

 

Série FL–B 

 

É formada por 4 painéis ensaiados com a camada de betão virada para cima e 

com a carga aplicada directamente sobre ela, na direcção perpendicular à direcção 

dos furos dos tijolos (ver Figura 5.2). A distância entre linhas de aplicação de carga foi 

de 375 mm. 

 

Série FLI–A 

 

É formada por 4 painéis com configuração similar à dos painéis FL–A, porém, 

ensaiados com a camada de betão virada para baixo. A distância entre linhas de 

aplicação de carga foi de 375 mm. 

 

Série FLI–B 

 

É formada por 4 painéis com configuração similar à dos painéis FL–B, porém, 

ensaiados com a camada de betão virada para baixo. A distância entre linhas de 

aplicação de carga foi de 375 mm. 



CAPÍTULO 5 – ENSAIOS DE FLEXÃO EM PAINÉIS DE ALVENARIA CERÂMICA ARMADA 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 96

 

Série FLC–A e FLC–B 

 

Trata-se de duas séries de 2 painéis cada, em que os painéis das séries FLC–A e 

FLC–B são similares aos painéis das séries FL–A e FL–B, respectivamente, no 

entanto, a distância entre as linhas de aplicação de carga é maior (525 mm), na 

tentativa de induzir rotura por corte. 

 

As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam as dimensões, posições das linhas de 

carregamento, distância entre apoios, localização e diâmetros dos varões de aço 

utilizados nas juntas de micro-betão dos painéis ensaiados. 
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Figura 5.1 – Configuração dos painéis das séries A: Vista frontal (a); Vista superior (b). 
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Figura 5.2 – Configuração dos painéis das séries B: Vista frontal (a); Vista superior (b). 

 

5.2 ENSAIOS 
 

A seguir serão descritos alguns detalhes a respeito da montagem do ensaio de 

flexão realizado com os painéis de alvenaria cerâmica armada. 

 

5.2.1 INSTRUMENTAÇÃO 

 

Os ensaios foram instrumentados com cinco transdutores de deslocamentos 

(LVDTs). Nos painéis das séries A, um LVDT foi posicionado a meio vão do painel 

(LVDT1), tendo os outros quatro LVDTs sido colocados simetricamente, a 215 mm do 

centro do painel (LVDT2 e LVDT3) e a 415 mm do centro do painel (LVDT4 e LVDT5), 

conforme mostrado na Figura 5.3. Nos painéis das séries B foi colocado um LVDT a 

meio vão do painel (LVDT1), e dos restantes quatro LVDTs, dois ficaram posicionados 

simetricamente a 220 mm do centro do painel (LVDT2 e LVDT3), e os outros dois 

ficaram dispostos simetricamente a 380 mm do centro do painel (LVDT4 e LVDT5). A 
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adopção de arranjos distintos para o posicionamento dos LVDTs nas séries A e B 

deve-se ao diferente comprimento dos painéis destas séries.  

 

(a) (b) 

Figura 5.3 – Esquema de instrumentação dos painéis: A (a) e B (b). 

 

Para obter informação a respeito do comportamento deformacional dos varões de 

aço posicionados nas juntas de betão armado, foram colados extensómetros (Ext) de 

120Ω de resistência, nas zonas dos varões indicadas nas Figuras 5.4 e 5.5. Notar que 

estas figuras representam os cortes A–A e B–B, indicados nas Figuras 5.1 e 5.2, 

respectivamente. Nota-se que a configuração 1 é semelhante à 2, caso os painéis 

sofressem uma rotação de 180 graus. O mesmo ocorre no caso das configurações 4 e 

5. No entanto, preferiu-se apresentar cinco configurações diferentes, a fim de facilitar a 

visualização das posições dos extensómetros.  

A Tabela 5.1 apresenta a relação entre a configuração indicada nas Figuras 5.4 e 

5.5 e os painéis que foram instrumentados com extensómetros nos varões. 
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Figura 5.4 – Posicionamento dos extensómetros nos painéis de alvenaria: Configuração 1 (a); 
Configuração 2 (b). 
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Figura 5.5 – Posicionamento dos extensómetros nos painéis: Configuração 3 (a); 
Configuração 4 (b); Configuração 5 (c). 
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Tabela 5.1 – Configuração dos extensómetros adoptada nos painéis instrumentados. 

Painel Configuração dos extensómetros 

FL–3A Configuração 2 

FL–1B Configuração 3 

FL–2B Configuração 4 

FL–3B Configuração 4 

FLI–1A Configuração 2 

FLI–2A Configuração 1 

FLI–1B Configuração 3 

FLI–2B Configuração 3 

FLI–3B Configuração 5 

 

5.2.2 CARREGAMENTO 

 

A força foi aplicada por duas linhas de carga ao longo de toda a largura dos 

provetes, distanciadas de 187.5 mm a partir do centro do painel. Nas séries FLC–A e 

FLC–B esta distância foi aumentada para 262.5 mm de forma a tentar induzir rotura 

por corte. Nos painéis A, a distância dos apoios externos ao centro do painel era de 

437.5 mm, enquanto nos painéis B esta distância era de 420 mm (ver Figura 5.6). 

 

(a) (b) 

Figura 5.6 – Sistema de carregamento dos painéis A (a) e B (b). 

 

Os ensaios foram executados por meio de controlo de deslocamento, à velocidade 

de 15 µm/seg, tendo-se utilizado o LVDT1, posicionado a meio vão do painel, para 

esse efeito. A capacidade máxima de carga do actuador era de 300 kN. 
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5.3 RESULTADO DOS ENSAIOS 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos nos painéis ensaiados à flexão, 

em termos de diagramas força-deslocamento e padrão de fendilhação. 

De notar que as fissuras apresentadas nos desenhos esquemáticos foram 

numeradas de acordo com a sequência de visualização. Os símbolos ', '', ''', '''' foram 

utilizados para indicar as fissuras que foram visualizadas quase simultaneamente. 

5.3.1 PAINEL FL–1A 

 

As primeiras fissuras visíveis no painel FL–1A ocorreram na região das interfaces 

junta de betão/tijolo. Estas fissuras surgiram sequencialmente a partir dos 34 kN. 

Durante o processo de abertura destas fissuras observou-se a ocorrência de rotura de 

alguns fios de arame da rede electrossoldada. A Figura 5.7 (a) mostra a configuração 

final das fissuras no painel, bem como a sua sequência de aparecimento durante o 

ensaio. O prolongamento da fissura 2 foi acompanhado pelo esmagamento da camada 

de betão, como pode ser visto na Figura 5.7 (b).  
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(b) 

Figura 5.7 – Painel FL–1A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

O esmagamento do betão deu início ao processo de amolecimento da resposta 

global da estrutura, ver Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–1A. 

 

5.3.2 PAINEL FL–2A 

 

As fissuras observadas no painel FL–2A tornaram-se visíveis para uma carga 

próxima dos 30 kN. As outras fissuras, tal como as anteriores, ocorreram nas regiões 

da interface junta de betão/tijolo, principalmente na parte central do painel, ver 

Figura 5.9.  
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(b) 

Figura 5.9 – Painel FL–2A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Devido ao deficiente funcionamento do sistema de aquisição de dados, os valores 

medidos pelos LVDTs e pela célula de carga não ficaram registados. No entanto, o 

comportamento do painel, em termos de carga (carga máxima de 44 kN) e 

deformação, foi bastante similar ao do painel FL–1A.  

 

5.3.3 PAINEL FL–3A 

 

A fissura 1, originada na parte inferior do tijolo, e com propagação através de um 

dos furos, foi observada para um valor de carga relativamente baixo. O aparecimento 

desta fissura pode ter sido causado pela presença de alguma microfissura existente no 

tijolo, proveniente do processo de fabrico ou do transporte das unidades. Parece ter 

havido uma concentração de carga na parte posterior do painel, pois a abertura da 

fissura 2’’’ foi maior na face posterior que na face frontal. A configuração final das 

fissuras deste painel pode ser vista na Figura 5.10, e a relação entre as leituras 

registadas pelos LVDTs e a força total aplicada é mostrada no gráfico da Figura 5.11. 
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(b) 

Figura 5.10 – Painel FL–3A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.11 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–3A. 

 

As Figuras 5.12 e 5.13 relacionam as extensões nos varões de aço com a força 

aplicada e com o deslocamento a meio vão, respectivamente. Os varões 

longitudinais apresentaram escoamento para um valor de extensão próximo de 

2.6 × 10-3, o qual é similar ao valor de escoamento encontrado nos ensaios de 

tracção uniaxial com provetes de varão de φ8 mm (ver Anexo B). Considerando os 

valores de carga correspondentes ao início do escoamento dos varões 

longitudinais, constata-se que o varão longitudinal que reforça a junta posterior do 

painel entrou em cedência antes do varão que reforça a outra junta.  
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Figura 5.12 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FL–3A. 
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Figura 5.13 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FL–3A. 

 

5.3.4 PAINEL FL–4A 

 

A primeira fissura do painel FL–4A ocorreu para um valor de carga próximo dos 

6 kN (ver Figura 5.14).  

 

F

375

2
F
2

21 6 543

(a) 

F
2

F
2

LVDT1 LVDT3 LVDT4LVDT2LVDT5

 

 
(b) 

Figura 5.14 – Painel FL–4A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Aos 38 kN, houve a formação de outras fissuras, o que pode ser comprovado no 

diagrama força-deslocamento da Figura 5.15. Aos 51 kN a fissura 4 atingiu a camada 

de betão. 
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Figura 5.15 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–4A. 

 

5.3.5 PAINEL FLI–1A 

 

Os painéis da série FLI–A eram similares aos painéis da série FL–A, no entanto, os 

primeiros foram ensaiados com a camada de betão virada para baixo. A primeira 

fissura ocorreu na parte central do painel, a partir da camada de betão, em direcção à 

interface junta de betão/tijolo, ver Figura 5.16.  
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(b) 

Figura 5.16 – Painel FLI–1A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

A fendilhação da camada de betão ocorreu para uma carga próxima de 17 kN. 

Seguiu-se uma fase de menor rigidez até ao momento em que os fios da rede 

electrossoldada começaram a romper na secção das fendas, o que ocorreu aos 26 kN, 

acompanhada por uma queda abrupta de carga, ver Figura 5.17.  
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Figura 5.17 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–1A. 
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No final do ensaio, a fissura 2 teve um desenvolvimento significativo e foi 

observado o esmagamento na parte superior do painel. 

As Figuras 5.18 e 5.19 relacionam as extensões nos varões de aço com o 

deslocamento a meio vão, e com a força total aplicada no painel, respectivamente. 

Verifica-se que, para uma flecha de aproximadamente 9 mm, o Ext 3, posicionado 

próximo das fissuras 2 e 3, começou a registar valores de extensão correspondentes à 

entrada em cedência dos varões.  
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Figura 5.18 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FLI–1A. 
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Figura 5.19 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FLI–1A. 
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5.3.6 PAINEL FLI–2A 

 

Para uma carga de aproximadamente 26 kN detectou-se a ocorrência da primeira 

fissura neste painel, ver Figura 5.20, o que também pode ser constatado a partir da 

análise da relação força-deslocamento nos LVDTs apresentados na Figura 5.21. Após 

uma queda abrupta da carga, ocorreu uma redistribuição dos esforços no painel, e a 

carga aumentou para 25 kN, nível para o qual ocorreram duas novas fissuras. Aos 

26 kN os fios da rede electrossoldada romperam-se, sucessivamente, o que foi 

acompanhado pelas várias quedas de carga do painel, tal como pode ser constatado 

na Figura 5.21.  
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Figura 5.20 – Painel FLI–2A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

Os valores registados nos extensómetros 2 e 3, posicionados no mesmo 

alinhamento, na região das fissuras 2 e 3, indicaram que os varões de aço entraram 

em cedência para um deslocamento central da ordem dos 10 mm, ver as Figuras 5.22 

e 5.23. O gráfico da Figura 5.23 mostra as relações entre as extensões e a força 

aplicada. 
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Figura 5.21 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–2A. 
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Figura 5.22 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FLI–2A. 
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Figura 5.23 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FLI–2A. 
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5.3.7 PAINEL FLI–3A 

 

Neste painel apenas foi detectada uma fissura, a qual ocorreu aos 18 kN, ver a 

Figura 5.24. Os fios da rede electrossoldada começaram a romper aos 24 kN. 
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Figura 5.24 – Painel FLI–3A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

Novamente, as quedas de carga abruptas ocorridas durante a fase pós-pico da 

relação força-deslocamento, correspondem à ocorrência de rotura de fios da rede 

electrossoldada, ver gráfico da Figura 5.25. 
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Figura 5.25 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–3A. 
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5.3.8 PAINEL FLI–4A 

 

A Figura 5.26 apresenta as fissuras observadas no painel FLI–4A. A ocorrência 

destas provocou quedas na capacidade de carga do painel, tal como pode ser 

verificado na Figura 5.27.  

A primeira fissura ocorreu por volta dos 19 kN. A fissura 2 teve desenvolvimento 

significativo até à formação de novas fissuras, as quais ocorreram por volta dos 28 kN. 

O mecanismo de rotura do painel apresentou ainda esmagamento na parte superior do 

tijolo, no seguimento da fissura 2.  

 

375

F
2

F
2

3 13''3' 2

(a) 

LVDT5

F

LVDT2
2

LVDT1 LVDT4LVDT3
2
F
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Figura 5.26 – Painel FLI–4A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.27 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–4A. 
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5.3.9 PAINEL FL–1B 

 

A primeira fissura observada no painel FL–1B teve origem no tijolo colocado a 

meio vão do painel. Esta fissura extendeu-se a toda a largura do painel. Outras duas 

fissuras foram visualizadas na interface junta de betão/tijolo, ver Figura 5.28. Aos 

54 kN a abertura da fissura 1 tornou-se significativa, introduzindo acréscimos 

consideráveis de tensão na armadura, na secção da fissura, conduzindo à sua rotura, 

ver Figura 5.28 (b). A rotura destes varões de aço foi acompanhada por uma queda 

de carga elevada tal como pode ser constatado na Figura 5.29. Quando a abertura 

atingiu a rede de aço, ocorreu um acréscimo de carga, seguido de queda de carga 

devido à rotura da rede.  

Nos varões de aço longitudinais, junto às juntas destes painéis, foram colocados 

quatro extensómetros conforme a configuração 3 apresentada na Figura 5.5. Uma 

vez que a fissura se localizou no comprimento médio do painel, na área onde os 

extensómetros foram instalados, estes ficaram danificados, não tendo registado 

quaisquer extensões nos varões de aço. 
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Figura 5.28 – Painel FL–1B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.29 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–1B. 

 

5.3.10 PAINEL FL–2B 

 

Neste painel observaram-se 4 fissuras. As duas primeiras apareceram na região 

da interface junta de betão/tijolo, tal como ilustra a Figura 5.30. No entanto, as duas 

outras fissuras surgiram na região dos tijolos, tendo-os atravessado.  
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(b) 
Figura 5.30 – Aspecto do painel FL–2B: Configuração das fissuras visíveis do painel (a); Modo 

de rotura do painel (b). 
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A ocorrência das duas últimas fissuras pode ser detectada da análise das relações 

força-deslocamento representadas na Figura 5.31. Próximo de 40 kN, a armadura 

longitudinal (φ6 mm) entrou em cedência, tal como ilustra o gráfico da Figura 5.32.  

Neste painel foram colocados quatro extensómetros, segundo a configuração 4, 

representada na Figura 5.5. Da análise da Figura 5.32 verifica-se que por volta dos 

23 kN, nível de carga para o qual foi detectado a ocorrência da fissura 3, os 

extensómetros 1, 2 e 3, colocados a meio vão do painel, registaram aumentos 

significativos de extensão. Por volta dos 40 kN estes extensómetros foram danificados, 

razão pela qual não foram apresentados registos de extensões a partir desta carga. 
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Figura 5.31 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–2B. 
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Figura 5.32 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FL–2B. 
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5.3.11 PAINEL FL–3B 

 

Neste painel, a primeira fissura foi detectada a meio vão, para uma carga próxima 

dos 27 kN, ver Figura 5.33. A abertura desta fissura foi acompanhada por uma queda 

de carga, tal como se pode constatar da análise do gráfico da Figura 5.34.  
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Figura 5.33 – Painel FL–3B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.34 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–3B. 

 

Durante o processo de abertura da fissura 1, próximo dos 48 kN ocorreu uma 

fissura por corte no tijolo (fissura 4), que não sofreu propagação.  
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A rotura do painel ocorreu devido à rotura dos varões de aço longitudinais, na 

região da fissura 1. 

Neste painel os extensómetros foram colocados de acordo com a configuração 4, 

representada na Figura 5.5, tendo registado as extensões indicadas nas Figuras 5.35 

e 5.36. Por volta dos 35 kN os Ext 2 e Ext 3 foram danificados, o que coincidiu, 

praticamente, com a ocorrência das fissuras 2 e 2’. 
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Figura 5.35 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FL–3B. 
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Figura 5.36 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FL–3B. 

 

5.3.12 PAINEL FL–4B 
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A Figura 5.37 apresenta a configuração final das fissuras do painel FL–4B e o seu 

modo de rotura. A primeira fissura foi observada no tijolo, próxima do meio do vão do 

painel, para um valor de carga de cerca de 13 kN. 
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Figura 5.37 – Painel FL–4B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

Foi observado um decréscimo significativo de rigidez com a ocorrência da fissura 

1, ver Figura 5.38. Aos 53 kN a fissura 3 abriu consideravelmente, seguida de um 

significativo aumento da abertura da fissura 2’, o que conduziu a rotura do painel por 

volta dos 55 kN. 
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Figura 5.38 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FL–4B. 
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5.3.13 PAINEL FLI–1B 

 

O painel FLI–1B foi colocado com a camada de betão virada para baixo, de forma 

a que essa camada fosse solicitada à tracção. A primeira fissura detectada no painel 

ocorreu aos 22 kN. Aos 30 kN foram verificadas sucessivas roturas dos fios da rede de 

aço electrossoldada, tendo-se a fissura 1 prolongado pelo tijolo central, na sua parte 

superior, com inclinação bastante acentuada, ver Figura 5.39.  

Devido à elevada tensão de compressão no tijolo central, formou-se uma fenda 

com orientação próxima da horizontal (fissura 2), acima da fissura 1. Para este nível 

de carga, alguns dos fios da rede electrossoldada romperam, provocando a queda de 

carga que o gráfico da Figura 5.40 revela. Na rotura do painel, o tijolo acima da fissura 

2 foi esmagado.  
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Figura 5.39 – Painel FLI–1B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.40 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–1B. 

 

 

As Figuras 5.51 e 5.42 representam a evolução das extensões medidas por meio 

dos extensómetros posicionados segundo a configuração 3 da Figura 5.5. Os valores 

registados nos Ext 1, Ext 2 e Ext 3, colocados nos varões longitudinais, a meio vão do 

painel, indicam que a cedência destes varões ocorreu para um nível de carga próximo 

dos 30 kN. Apesar da fissura 3 ter ocorrido próxima do extensómetro 4, os valores 

registados por este extensómetro revelam não ter ocorrido cedência da armadura 

nesta zona. De facto, quando o painel entrou em fase de amolecimento, a abertura da 

fissura 3 permaneceu quase constante, enquanto a abertura da fissura 1 continuou a 

aumentar.  
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Figura 5.41 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FLI–1B. 
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Figura 5.42 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FLI–1B. 

 

 

5.3.14 PAINEL FLI–2B 

 

A Figura 5.43 apresenta a configuração das fissuras no final do ensaio do painel 

FLI-2B. A primeira fissura foi detectada por volta dos 26 kN, seguida de uma 

acentuada queda de carga, ver Figura 5.44. Segue-se uma fase de aumento da 

capacidade de carga do painel, tendo aos 28 kN surgido a fissura 3, a meio vão do 

painel, seguida pelo esmagamento da junta de betão, próxima da linha de aplicação 

de carga, ver Figura 5.43 (b). A abertura da fissura 1 aumentou consideravelmente 

aos 30 kN, e os fios da rede electrossoldada romperam-se. Por motivo de rotura do 

suporte do LVDT2, os deslocamentos acima dos 10 mm não são representados na 

Figura 5.44. O deslocamento da secção do painel, onde o LVDT5 estava posicionado, 

foi superior ao seu campo de leitura (5 mm), pelo que não foi possível registar os 

deslocamentos acima deste limite. 
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Figura 5.43 – Painel FLI–2B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.44 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–2B. 
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Durante o processo de fractura, as fissuras 1 e 3 foram predominantes. O 

extensómetro 1, posicionado de acordo com a configuração 3 da Figura 5.5, revelou 

que o início da cedência dos varões de aço ocorreu para a carga de 30 kN, ver 

Figuras 5.45 e 5.46. 

 

0 1 2 3 4 5 6
0

5

10

15

εsy= 3.31

D
es

lo
ca

m
en

to
 c

en
tra

l (
m

m
)

Extensão (mm/m)

 Ext1
 Ext2
 Ext3
 Ext4

Painel FLI-2B

 
Figura 5.45 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FLI–2B. 
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Figura 5.46 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FLI–2B. 
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5.3.15 PAINEL FLI–3B 

 

Aos 18 kN surgiu a primeira fissura localizada a meio vão do painel (Figura 5.47), 

tendo causado uma queda na capacidade de carga. A fissura 3 formou-se logo acima 

da fissura 1 e perpendicularmente a esta. Esta fissura resulta das tensões de tracção 

normais ao folheto médio do painel, em consequência das elevadas tensões de 

compressão na parte superior do tijolo central. Durante o processo de abertura da 

fissura 1, os fios da rede electrossodada romperam-se na secção da fissura, o que foi 

acompanhado por sucessivas quedas de carga, tal como pode ser observado no ramo 

de amolecimento das curvas da Figura 5.48.  
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Figura 5.47 – Painel FLI–3B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

Nos varões de aço das juntas longitudinais deste painel foram colocados 

extensómetros segundo a configuração 5 da Figura 5.5. Os gráficos das Figuras 5.49 

e 5.50 mostram que os varões de aço entraram em cedência pouco após o painel ter 

entrado em fase de amolecimento. Os varões onde estavam colados os Ext 4 e Ext 2 

foram os que cederam primeiro, seguidos pelo varão onde estava o Ext 3.  
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Figura 5.48 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–3B. 
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Figura 5.49 – Relação entre o deslocamento central do painel e a extensão nos varões de aço 

do painel FLI–3B. 
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Figura 5.50 – Relação entre a força total aplicada e a extensão nos varões de aço do painel 

FLI–3B. 

 

5.3.16 PAINEL FLI–4B 

 

O comportamento deste painel foi muito parecido com o do painel anterior 

(FLI-3B). A fissura 1 ocorreu por volta dos 18 kN, perto da linha de aplicação de carga, 

conforme pode ser visto na Figura 5.51. Aos 28 kN formou-se a fissura 4, horizontal. 

O gráfico da Figura 5.52 revela que, para este nível de carga, alguns fios da rede 

electrossoldada romperam-se, o que foi acompanhado de uma queda significativa da 

capacidade de carga do painel. Os fios romperam-se na secção da fissura 3. Na 

rotura, a região do tijolo, no alinhamento da fissura 3, e acima da fissura 4, foi 

esmagada, ver Figura 5.51 (b). 
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Figura 5.51 – Painel FLI–4B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.52 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLI–4B. 

 

5.3.17 PAINEL FLC–1A 

 

As primeiras fissuras foram detectadas por volta dos 53 kN, e localizaram-se na 

interface junta de betão/tijolo, tal como revela a Figura 5.53. Aos 74 kN, formaram-se 

as fissuras 2 e 2’ e o painel entrou em fase de amolecimento. Apesar do factor a/ds 

(ver Figura 5.53 (a)) ser menor nesta série de painéis do que nas anteriores, este 
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painel não rompeu por corte. A Figura 5.54 revela que a resposta do painel foi 

bastante dúctil. 

O ensaio foi interrompido quando a flecha era ligeiramente superior a 35 mm.  
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Figura 5.53 – Painel FLC–1A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.54 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLC–1A. 

 

5.3.18 PAINEL FLC–2A 

 

Este painel apresentou comportamento similar ao do FLC–1A, ver a 

Figura 5.55.  
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Figura 5.55 – Painel FLC–2A: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 

 

Aos 55 kN surgiram as primeiras fissuras. As fissuras 2, 2’, 2’’ e 2’’’ foram 

detectadas aos 70 kN. As restantes fissuras ocorreram aos 72 kN. Pelo gráfico da 

Figura 5.56 percebe-se que, no intervalo entre o aparecimento da primeira e da última 

fissura, o painel registou acréscimos significativos de deformação, pelo que o seu 

comportamento foi bastante dúctil. 
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Figura 5.56 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLC–2A. 
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5.3.19 PAINEL FLC–1B 

 

A primeira fissura observada no painel FLC–1B ocorreu para um nível de carga de 

25 kN, atravessando o tijolo, tal como revela a Figura 5.57. Aos 40 kN apareceu outra 

fissura no mesmo tijolo em que surgiu a primeira. Entretanto, esta última localizou-se 

no vão entre as linhas de aplicação de carga, enquanto a primeira ocorreu no vão de 

corte do painel. As outras fissuras formaram-se a uma carga de aproximadamente 

45 kN. A fissura 1 tinha uma inclinação α ≈ 38o, ver Figura 5.57. 

O painel rompeu por corte, de modo bastante frágil, tal como revela a 

Figura 5.57 (b, c). Os LVDTs posicionados do lado em que ocorreu a fissura por corte 

registaram deslocamentos maiores que seus correspondentes no outro lado do painel, 

tal como revela a Figura 5.58.  
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Figura 5.57 – Painel FLC–1B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b); Detalhe das 
fissuras 1 e 5 do painel (c). 

 

Devido à grande rotação do painel, do lado em que ocorreu a fissura por corte, 

o LVDT5 ultrapassou o seu campo de medida quando registou um deslocamento 

próximo dos 4.2 mm. Dessa forma, o processo de leitura deste LVDT foi 

interrompido. 
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Figura 5.58 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLC–1B. 

 

5.3.20 PAINEL FLC–2B 

 

Apesar de fazer parte da mesma série do painel FLC–1B, que rompeu por corte, o 

painel FLC–2B rompeu por flexão. À carga de 23 kN foram detectadas as primeiras 

fissuras, ver Figura 5.59. Aos 45 kN, sob a linha de aplicação da carga formou-se a 

fissura 3, e na interface junta de betão/tijolo ocorreu a fissura 3’. Próximo da máxima 

capacidade de carga do painel, a abertura das fissuras 1 e 3’ aumentou 

significativamente, principalmente a fissura 1, tendo, na secção desta fissura, ocorrido 

a rotura das armaduras longitudinais (Figura 5.59), que conduziu à abrupta queda de 

carga, ver Figura 5.60.  
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Figura 5.59 – Painel FLC–2B: Configuração das fissuras (a); Modo de rotura (b). 
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Figura 5.60 – Relação entre o deslocamento registado pelos LVDTs e a força total aplicada no 

painel FLC–2B. 

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

A Figura 5.61 representa a relação entre a força aplicada e o deslocamento central 

dos painéis da série FL–A. Estes painéis apresentaram comportamento deformacional 

similar. No entanto, o painel FL–4A atingiu uma carga significativamente maior que os 

outros painéis da sua série. Depois de um pequeno trecho linear, correspondente ao 

estado não fendilhado, ocorreu uma quebra de rigidez devida ao início da fendilhação. 

No entanto, a relação entre a força e o deslocamento manteve-se praticamente linear 
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durante esta fase, até o início da cedência da armadura traccionada. Devido à 

formação de várias fissuras, houve uma significativa redistribuição de esforços 

internos durante o carregamento do painel, justificando o facto dos painéis desta série 

terem tido uma carga de rotura (Fu) superior à correspondente ao início da cedência do 

aço (Fsy). A existência de uma fase de endurecimento após a cedência, verificada nos 

ensaios de tracção uniaxial dos varões de aço φ 6 mm, deve ter contribuído para este 

comportamento dos painéis, ver Anexo B. A maior capacidade de carga do painel 

FL-4A deve estar relacionada com o facto da armadura transversal (φ 8 mm) estar 

posicionada a uma altura de 76.4 mm da face da cobertura de betão enquanto nos 

outros painéis desta série esta distância ter sido de aproximadamente 79 mm. 

Portanto, o braço das forças internas é maior para o painel FL–4A; contribuindo para a 

sua maior resistência. 
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Figura 5.61 – Relação entre o deslocamento registado pelo LVDT central e a força total 

aplicada em cada painel da série FL–A. 

 

A relação entre a força e o deslocamento central registada nos painéis da série 

FLI–A está representada na Figura 5.62. Em geral, os painéis desta série 

apresentaram um comportamento similar. No entanto, até à flecha de 0.5 mm, a 

rigidez dos painéis FLI–1A e FLI–2A foi menor que a observada nos painéis FLI–3A e 

FLI–4A, o que deve estar relacionado com a resistência à tracção da camada de 

betão, e com a posição da rede de aço electrossoldada. A rede de aço, nos painéis 

FLI–3A e FLI–4A estava situada a 20.4 mm e 21.5 mm, respectivamente, da face 

inferior da camada de betão, enquanto nos painéis FLI–1A e FLI–2A as redes ficaram 

posicionadas a 27.2 mm e 25.2 mm, respectivamente, pelo que mais próximas da 

interface camada de tijolo/camada de betão. Assim, o maior braço interno nos painéis 
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FLI–3A e FLI–4A deve ter contribuído para a resposta mais rígida destes painéis. O 

posicionamento real da rede de aço foi obtido por meio de medição realizada nos 

provetes após o término dos ensaios. 

O gráfico da Figura 5.63 apresenta a relação entre a força aplicada e o 

deslocamento a meio vão dos painéis da série FL–B. Os painéis desta série 

apresentaram comportamento deformacional semelhante, até uma flecha próxima dos 

3 mm, quando uma considerável perda de rigidez foi observada, devido ao início da 

cedência da armadura longitudinal. 
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Figura 5.62 – Relação entre o deslocamento registado pelo LVDT central e a força total 

aplicada em cada painel da série FLI–A. 
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Figura 5.63 – Relação entre o deslocamento registado pelo LVDT central e a força total 

aplicada em cada painel da série FL–B. 
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O gráfico referente à relação entre o deslocamento a meio vão dos painéis da série 

FLI–B e a força aplicada, encontra-se na Figura 5.64. Percebe-se que até à carga de 

20 kN os painéis apresentaram resposta quase elástica. Após a flecha correspondente 

a essa carga, houve um decréscimo de carga devido à formação de macro-fissuras. 

Este comportamento é típico de estruturas com percentagem de armadura inferior à 

que garante a fendilhação estabilizada (BARROS, 1995). Após um incremento de 

flecha da ordem de 0.6 mm, o qual foi acompanhado por um aumento de abertura das 

fissuras, a rede de aço electrossoldada foi activada, resultando um incremento de 

carga no painel até à rotura da rede. 
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Figura 5.64 – Relação entre o deslocamento registado pelo LVDT central e a força total 

aplicada em cada painel da série FLI–B. 

 

A Figura 5.65 ilustra a relação entre o deslocamento a meio vão dos painéis das 

séries FLC–A e FLC–B e a força aplicada. Relembra-se que a diferença entre estas 

séries e as séries FL–A e FL–B reside na distância entre as linhas de aplicação de 

carga, que passou para 525 mm nas séries FLC, com o objectivo de se avaliar o 

comportamento dos painéis sob carregamento que potencia a ocorrência de rotura por 

corte (o vão de corte passou a ser de aproximadamente 175/75 ≈ 2.3). No entanto, 

apenas o painel FLC–1B rompeu por corte, de modo frágil e para uma carga inferior à 

atingida pelos outros painéis. Os restantes painéis dessas séries apresentaram rotura 

dúctil por flexão. Como os painéis da série FLC–B tinham 3 juntas longitudinais, 

enquanto os da série FLC–A tinham apenas 2, a resposta deformacional da série 

FLC–B foi mais rígida. 
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Figura 5.65 – Relação entre o deslocamento registado pelo LVDT central e a força total 
aplicada em cada painel das séries FLC–A e FLC–B. 

 

As séries FLC tiveram maior capacidade de carga que as séries FL, em termos de 

força aplicada. 
 

Na Tabela 5.2 apresenta-se a força correspondente ao início da cedência da 

armadura (Fsy) e à rotura (Fu) dos painéis das séries ensaiadas. Para as séries FL e 

FLI os valores indicados são a média dos valores registados nos painéis das 

correspondentes séries. 

 
Tabela 5.2 – Força de cedência das armaduras (Fsy) e da rotura (Fu) dos painéis ensaiados. 

Série 
Fsy 

(kN) 
Fu 

(kN) 

FL–A 36.31 47.00 

FL–B 36.00 53.32 

FLI–A 23.19 28.48 

FLI–B 29.83 30.18 

FLC–1A 58.18 75.40 

FLC–2A 60.42 73.17 

FLC–1B 30.13 67.23 

FLC–2B 33.32 82.17 

 

O gráfico da Figura 5.66 apresenta a relação entre a força aplicada e o 

deslocamento registado pelo LVDT1 (flecha a meio vão) das séries FL–A, FL–B, FLI–A 

e FLI–B.  

Os painéis das séries FL–B e FLI–B tinham 1 varão de aço de 6 mm de diâmetro 

em cada uma das três juntas longitudinais, enquanto os painéis das séries FL–A e 
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FLI–A dispunham de 1 varão de 8 mm de diâmetro em cada uma das duas juntas 

longitudinais. Observa-se que os painéis B apresentaram maior rigidez inicial e maior 

capacidade de carga do que os painéis A. A área de secção transversal da armadura 

longitudinal dos painéis da série B era menor do que a área da armadura dos painéis 

da série A (As= 84.8 mm2 e As=100.5 mm2, respectivamente), mas a tensão de 

cedência e de rotura dos varões de φ 6 mm, utilizados na série B, é mais elevada que 

a obtida nos varões de φ 8 mm utilizadas nas séries A, conforme foi apresentado no 

Capítulo 3. 
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Figura 5.66 – Média das respostas entre a força e o deslocamento central obtidos nos painéis 

de cada série. 

 

A comparação entre a resposta deformacional das séries ensaiadas permite 

verificar que os painéis FL entraram em regime não linear antes dos painéis FLI. A 

precoce entrada em comportamento não linear dos painéis FL deve-se à fraca 

resistência da ligação junta de betão/tijolo. No caso dos painéis FLI, o início da fase 

não linear do comportamento dos painéis deve-se à fendilhação da camada de betão. 

Após a fissuração da camada de betão, a rigidez destes painéis decresceu 

significativamente, e a propagação das fissuras foi acompanhada pela rotura dos fios 

da rede electrossoldada. Devido a este tipo de rotura, os painéis FLI revelaram 

comportamento menos dúctil que o observado nos painéis das séries FL. 

As séries FL, com a camada de betão na parte superior do painel, tiveram maior 

capacidade de carga que as séries FLI, com a camada de betão na parte inferior do 

painel. Este facto é justificado pela maior percentagem de armadura longitudinal, e 

pelo maior braço interno (distância entre o centro da armadura e a face superior do 
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painel). Nas séries FLI a rede electrossoldada ficou posicionada na interface 

tijolo/camada de betão. 

 

5.5 SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
 

A resposta registada nalguns dos painéis ensaiados foi simulada numericamente, 

nomeadamente, a dos painéis FL–3A e FLI–4A, FL–3B e FLI–3B, ver 

(BARROS et al., 2005b). Para tal, utilizou-se um modelo de secção, no qual a secção 

transversal do painel foi discretizada em camadas, ver (BARROS e FORTES, 2005) e 

(BARROS et al., 2005a). A resposta deformacional de elementos estruturais com 

rotura por flexão pode ser determinada por intermédio da relação momento-curvatura 

(M-χ) das secções representativas desses elementos, considerando as leis 

constitutivas dos materiais intervenientes e as condições de equilíbrio e cinemáticas. 

Essa resposta deformacional é obtida recorrendo ao algoritmo descrito na Figura 5.67, 

o qual envolve o método dos deslocamentos e o modelo de secção. Assim, um 

elemento estrutural a simular é discretizado num conjunto de elementos (ver 

Figura 5.68 (a)). Para uma determinada força aplicada ao elemento, qF  calcula-se, 

para cada elemento, o momento flector a meio vão deste elemento. Com base na 

relação M-χ deste elemento, determina-se a rigidez tangencial, q
TeEI )( , ver 

Figura 5.68 (b), a qual é utilizada na determinação da matriz de rigidez tangente do 

elemento, q
TeK . Após a obtenção da matriz de rigidez tangente do elemento estrutural, 

determina-se o acréscimo de deslocamentos nesse elemento, q
Eu∆  devido ao 

incremento de força q
EF∆  aplicado. Após a actualização dos deslocamentos dos nós 

da estrutura, procede-se um novo incremento de carga, qF∆ . 

Na simulação numérica o painel foi discretizado por elementos de viga de dois nós 

de Euler-Bernoulli. As secções tipo estão representadas nas Figuras 5.69 e 5.70, e 

governam o comportamento destes painéis.  

Os painéis FLI–4A e FLI–3B tem secções transversais idênticas às FL–3A e FL-3B, 

respectivamente, mas foram ensaiados com a camada de betão virada para baixo. 

Para simular o comportamento do painel FL–4A, foram necessárias 4 secções 

representativas. Para os painéis FL–3B e FLI–3B foram utilizadas três secções tipo. 



CAPÍTULO 5 – ENSAIOS DE FLEXÃO EM PAINÉIS DE ALVENARIA CERÂMICA ARMADA 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 140

 
 

0=qF  
 
 

 
qqq FFF ∆+= −1  (actualiza a carga total aplicada) 

 
 
 
 

e
qq

e xFM 2/=   (calcula o momento no centro do elemento) 
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TeEI)(    (calcula a rigidez tangencial à flexão a partir 

 da relação χ−M  da secção do elemento) 

[ ]q
Te

q
Te EIK )(   (a matriz de rigidez tangente do elemento é calculada 

tendo em conta a rigidez tangencial à flexão) 
q
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q
TE KK ⇐   (a matriz de rigidez tangente da estrutura é  

calculada por assemblagem da matriz de 
rigidez tangente dos elementos da estrutura) 
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q
TE FuK ∆=∆  (resolução do sistema de equações lineares,  

em que q
Eu∆  é o vector dos incrementos de 

deslocamento da estrutura e q
EF∆  é o vector 

dos incrementos de força nos nós da estrutura) 
q
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q
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q
E uuu ∆+= −1

 (actualiza os deslocamentos dos nós da estrutura) 

 
 

  
 

Ciclo aos incrementos de carga, qF∆  

Ciclo a cada elemento (e) 

Fim do ciclo 

Fim do ciclo 

 
Figura 5.67 – Algoritmo para simulação da resposta deformacional de elementos com rotura 

por flexão. 

 

 

χ χ

(a) (b) 

Figura 5.68 – Relação momento-curvatura (M-χ) utilizada no algoritmo. 
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Figura 5.69 – Secção transversal representativa dos painéis FL–3A (analisado somente na 
secção 3A–3A) e FLI–4A. 
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Figura 5.70 – Secções representativas dos painéis FL–3B e FLI–3B. 

 

Os valores das variáveis utilizadas no diagrama tensão–extensão dos varões e da 

rede de aço, estão indicados na Tabela 5.3. 

O número de elementos utilizados na simulação de cada painel, e a posição das 

armaduras, estão incluídos na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.3 – Valores das variáveis consideradas para o diagrama tensão-extensão dos varões 

de aço e da rede de aço electrossoldada. 

Diâmetro 
da Barra 

(mm) 

Es 
(GPa) 

εs1 
(‰) 

σs1 
(MPa) 

εs2 
(‰) 

σs2 
(MPa) 

εs3 
(‰) 

σs3 
(MPa) 

P 

3 2.50 500 3.75 650 20.00 895 5.226 
6 3.26 652 3.26 652 26.58 711 2.042 
8 

200 

2.58 517 10.34 530 37.50 614 2.258 

σs = σs3 + (σs2 σs3) . [ (εs3 εs) / (εs3 εs2) ] 
P

σs1

σs2

σs3

1
Es

εs2εs1

σs

εsεs3  
Diagrama tensão – extensão considerado para os varões de aço e para a rede de aço 

electrossoldada 
 

À compressão e em tracção até a fendilhação, o comportamento do betão foi 

modelado pela relação tensão-extensão proposta pelo CEB-FIP (1993). Para simular o 

comportamento do tijolo foram atribuídos aos parâmetros destas leis os valores 

obtidos experimentalmente nos ensaios com tijolos, ver Capítulo 3. 

O comportamento pós-fendilhaçãodo do betão e dos tijolos foi simulado por um 

diagrama de amolecimento trilinear (Figura 5.71), definido pelos parâmetros de 

fractura destes materiais, com base em resultados experimentais. Para simular a 

maior transferência de tensão pós-fendilhação nas camadas de betão, sob a influência 

dos varões de aço, um modelo de endurecimento (tension-stiffening) foi usado para 

determinar os valores i iε σ−  dos pontos que definem o diagrama trilinear de 

amolecimento (BARROS, 1999). Este modelo tem em conta os parâmetros de fractura 

do betão, a percentagem e a tensão de cedência da armadura. Os pares de valores 

desses pontos estão incluídos nas Tabelas 5.5 e 5.6. Dado que os procedimentos de 

aplicação do betão nos painéis foram muito distintos dos utilizados no enchimento dos 

provetes utilizados na caracterização das propriedades do betão (cilindros para 

compressão e prismas para a flexão), estas dificilmente poderão representar o 

comportamento do betão dos painéis. 
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Num estudo prévio, ver BARROS (2005 a), verificou-se que a tensão 

correspondente ao início de fissuração do betão, crσ  (Figura 5.71), deveria ser menor 

que a média da tensão de tracção, fctm, obtida segundo as recomendações do CEB 

FIP (1993), com base nos resultados experimentais registados nos ensaios de 

compressão directa. No presente estudo, crσ  foi considerada como sendo 85% de fctm, 

aproximação esta que tem sido confirmada em trabalhos recentes (BARROS et al., 

2005).  
A Figura 5.72 apresenta um detalhe das malhas de elementos utilizadas na 

simulação numérica dos painéis das séries A e B. Na Tabela 5.4 está indicado o 

número total de elementos de viga de dois nós de Euler-Bernoulli distribuídos ao longo 

do comprimento destes painéis. 

 

ε2ε1εcr ε3

εct

ct

σ1

σcr

σ2

 
Figura 5.71 – Diagrama tensão-deformação pós-fendilhação. 

 
 
 

Tabela 5.4 – Número de elementos utilizados na simulação numérica e altura efectiva das 
armaduras (ver Figuras 5.69 e 5.70). 

Painel Número de 
elementos 

ds’ 
(mm) 

ds 
(mm) 

FL–3A 23.7 73.7 
FLI–4A 

210 
21.5 79.9 

FL–3B 31.8 79.4 
FLI–3B 

222 
25.5 74.9 
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e=4.17mm

DETALHE PAINÉIS A

Tijolo Zona de Furo no Tijolo Tijolo Junta de Betão Tijolo Zona de Furo no Tijolo Tijolo

1A-1A
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6e 2e
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1B-1B
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2B-2B 3B-3B
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2B-2B
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1B-1B
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(b) 

Figura 5.72 – Malhas de elementos utilizadas nas simulações numéricas dos painéis: 
Painéis A (a); Painéis B (b). 

 
Tabela 5.5 – Propriedades do betão. 

Compressão Tracção Amolecimento Endurecimento 

Painel fc 
(MPa) 

Ec 
(GPa) 

σcr
(*)  

(MPa) 

ε1 

(‰) 

σ1 

(MPa)

ε2 

(‰) 

σ2 

(MPa)

ε3 

(‰) 

ε1 

(‰) 

σ1 

(MPa) 

ε2 

(‰) 

σ2 

(MPa)

ε3 

(‰) 

FL-3A 37.90 33.52 1.86 0.11 0.74 0.56 0.37 5.36 0.26 1.02 4.43 0.24 5.21 

FLI-4A 47.60 36.17 2.36 0.13 0.94 0.65 0.47 5.38 0.26 1.30 4.40 0.31 5.18 

FL-3B 45.29 35.57 2.00 0.11 0.80 0.56 0.40 5.16 0.27 1.10 4.52 0.26 5.32 

FLI-3B 36.23 33.02 1.92 0.12 0.77 0.58 0.38 5.17 0.25 1.06 4.31 0.25 5.07 

(*) σcr = 0.85 fctm 
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Tabela 5.6 – Propriedades dos tijolos. 

Compressão Tracção Amolecimento 
Direcção dos 

tijolos fc 

(MPa) 

E 

(GPa)

ft 

(MPa) 

ε1 

(‰) 

σ1 

(MPa)

ε2 

(‰) 

σ2 

(MPa) 

ε3  

(‰) 

X 82.0 

Y 32.8 
20.0 2.0 0.81 1.68 4.06 0.30 5.41 

Direcção X – paralela aos furos  
Direcção Y – perpendicular aos furos (ver Figuras 5.1 e 5.2) 

 

As propriedades apresentadas na Tabela 5.7 foram obtidas dos ensaios de tracção 

directa efectuados para avaliar o comportamento da ligação betão/tijolo, quer na 

configuração dos painéis da série A (face 2 na Tabela 5.7) como dos painéis da série 

B (face 1). Para simular, indirectamente, o escorregamento da armadura longitudinal 

ocorrido na maior parte dos painéis FL, (ver por exemplo a Figura 5.13), o módulo de 

elasticidade da armadura foi reduzido para 93 GPa. Este valor foi obtido por análise 

inversa, aproximando os resultados numéricos dos experimentais com o menor erro 

possível. Este valor de E foi mantido constante em todas as análises numéricas 

efectuadas.  

 
Tabela 5.7 – Propriedades da ligação betão/tijolos. 

Tracção Amolecimento 
Face dos 

tijolos ft (MPa) E (GPa) ε1 
(‰) 

σ1 
(MPa) 

ε2 
(‰) 

σ2 
(MPa) 

ε3  
(‰) 

1 0.8 0.83 0.45 2.00 0.12 2.36 
2 0.25 

2.4 
0.21 0.23 0.60 0.08 1.51 

Face 1 – direccção X 
Face 2 – ortogonal à direcção Y 

 

A ocorrência de deslizamento nestes painéis pode ser explicado pelo deficiente 

preenchimento das juntas de betão, e deve ser levado em conta na simulação 

numérica.  

 

A Figura 5.73 mostra que a ferramenta numérica simples desenvolvida foi capaz 

de simular, com boa precisão, o comportamento deformacional de sistemas estruturais 

complexos, como o que foi analisado neste trabalho. Entretanto, para os painéis 
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ensaiados com a camada de betão virada para cima (FL), a concordância dos 

resultados numéricos e experimentais foi maior que a registada nos painéis ensaiados 

com a camada virada para baixo (FLI). É de observar que a rigidez inicial dos painéis 

foi bem representada pelo modelo numérico. No entanto, o comportamento após o 

início da fendilhação, obtido nos ensaios experimentais para os painéis FLI, é bem 

mais complexo de simular, uma vez que esta fase envolve a rotura sucessiva de fios 

da rede electrossoldada, com consequentes descargas/recargas até à rotura do 

painel, ver Figura 5.73 (b,d). Apesar disto, o modelo numérico conseguiu prever com 

boa precisão a capacidade de carga de todos os painéis simulados.  
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Figura 5.73 – Relação entre o deslocamento central e a força. Comparação entre os resultados 
experimentais e os numéricos: FL–3A (a); FLI–4A (b); FL–3B (c) e FLI–3B (d). 
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6 ENSAIOS 
DE COMPRESSÃO BIAXIAL 

 

 

 

Para analisar o comportamento de painéis de alvenaria cerâmica armada, quando 

submetidos a carregamento de compressão biaxial, foram ensaiadas séries de painéis 

representativos do sistema casca de alvenaria armada. 

 

6.1 TRABALHOS ANTERIORES 
 

A alvenaria é um sistema constituído por materiais, juntas de argamassa e tijolos, 

com distintas propriedades, que faz com que o estudo do seu comportamento seja 

bastante complexo. Apesar de alguns estudos realizados com o objectivo de conhecer 

o modo de rotura da alvenaria sob carregamento biaxial, continua a existir 

necessidade de melhor analisar o comportamento biaxial. De facto existe um grande 

conjunto de factores que influencia a rotura deste sistema, como: tipo de argamassa, 

espessura da junta de argamassa, tipo de tijolo, orientação do carregamento em 

relação à direcção das juntas, etc. 

No trabalho de Page (1981) são descritos ensaios de compressão biaxiais 

realizados em provetes de alvenaria de tijolo, com variações do ângulo formado entre 

a direcção do carregamento aplicado e a direcção das juntas horizontais. Entretanto, 

Page observou que, excepto quando uma das tensões principais (fn, compressão 

vertical principal e fp, compressão horizontal principal) é predominante 

(ver Figura 6.1), a rotura dos provetes foi independente da orientação das juntas 

horizontais. Para Page (1981), θ é o ângulo formado entre a direcção das juntas 

horizontais e a tensão de compressão vertical principal.  
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Figura 6.1 − Envolvente de tensões para o caso em que uma das tensões principais é 

predominante. 

 

Para o caso em que uma das tensões principais é predominante, deu-se a 

ocorrência de dois tipos de mecanismos de rotura: rotura na região das juntas e rotura 

das juntas com propagação dos danos nos tijolos. De acordo com Page (1981), a 

influência da orientação da junta horizontal em relação à direcção do carregamento é 

ainda menos significativa para o caso de alvenaria de blocos de betão grauteados. 

Para as séries de ensaios biaxiais executados com alvenaria de blocos de betão 

grauteado, foi verificado que é mínima a influência do ângulo entre a junta horizontal e 

a direcção das tensões, e o comportamento é essencialmente isotrópico, ver 

Page (1981). Dentro deste contexto, Hamid e Drysdale (1981) também considerou que 

o preenchimento dos blocos com grout reduz a anisotropia da alvenaria. 

Tendo em conta a simetria estrutural e de carregamento dos painéis, Page (1981), 

adoptou carregamentos que conduziram a factores de tensões principais, fn/fp, de 0, 

0.1, 0.25 e 0.5, dado serem suficientes para definir a superfície de rotura no plano das 

tensões principais. Foi verificado que a rotura ocorreu por separação do painel, na 

metade da sua espessura, no plano paralelo à superfície livre do provete, 

independente da direcção da junta horizontal. É de observar que a distribuição 

irregular das tensões nos cantos do provete reduz a resistência dos painéis de 

alvenaria, quando submetidos à compressão biaxial. Isto porque a concentração de 

tensões nestas regiões dos painéis, conhecida como “efeito de canto”, causa a perda 

prematura da sua capacidade de carga. Com o objectivo de evitar este inconveniente, 

redução da resistência do painel, é fundamental a utilização de placas de aço 
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espessas, acopladas ao sistema de aplicação de carga, para uma boa redistribuição 

de tensões em sua face. 

Dhanasekar et al. (1985b) também cita que no caso de compressão biaxial, o 

modo de rotura característico é a separação do painel em duas camadas, pela sua 

superfície média, independente da orientação das tensões principais. Este modo de 

rotura está representado na Figura 6.2. No trabalho de Dhanasekar et al. (1985b), 

apesar do comportamento dos painéis ter sido inicialmente elástico e isotrópico, 

registou-se em seguida um comportamento não linear devido à influência do dano 

progressivo.  

 
FORÇA

FORÇA

SEPARAÇÃO

 
Figura 6.2 − Rotura de painel de alvenaria submetido a compressão biaxial: Separação em 

duas camadas , pela sua superfície média. 

 

Ganz (1989) verificou que no sistema alvenarias de tijolos, os furos, a argamassa, 

e o tipo de ligação entre os materiais, podem introduzir elevada anisotropia no 

conjunto. 

Naraine e Sinha (1991) fizeram uma investigação a respeito do comportamento da 

alvenaria de tijolo sob carregamento cíclico de compressão biaxial. No trabalho destes 

autores, para as principais relações entre as tensões normal e paralela à junta 

horizontal (fn/fp), a rotura típica também foi caracterizada pela separação do painel em 

duas camadas, pela sua superfície média. 

Lourenço (1996) concluiu que para tensões principais muito distintas, a orientação 

da junta horizontal tem papel significativo, e a rotura ocorre por combinação de 

mecanismos que envolvem tanto a rotura na junta, como a separação lateral do painel 

pelo semi-plano médio. Este autor refere ainda que o aumento da resistência à 

compressão biaxial pode ser justificado pelo aumento do atrito existente entre os 

tijolos e a argamassa. 
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Alshebani e Sinha (2000a) ensaiou provetes de alvenaria de tijolos para 5 factores 

de tensões principais. Os factores de tensões considerados foram de 0.25, 0.50, 1.0, 

2.0, 4.0. Os ângulos formados entre a tensão principal e a junta horizontal foram de 0° 

e 90°.  

As superfícies de rotura para as alvenarias de tijolo sujeitas à compressão biaxial e 

à tracção biaxial foram estudadas por Page (1981, 1983). 

Dhanasekar et al. (1985a,1985b) propôs uma superfície de rotura em que o sistema de 

referência das tensões principais estava alinhado com a direcção da junta horizontal. 

Hamid e Drysdale (1981) propuseram um critério de rotura para alvenarias em 

compressão biaxial que tem em consideração a natureza anisotrópica deste sistema. 

 

De notar que uma estrutura em casca de dupla curvatura ou de curvatura simples 

com apoios complexos está submetida a tensões biaxiais. Para maior conhecimento 

sobre o mecanismo de rotura do sistema casca em alvenaria cerâmica armada, 

proposto neste trabalho, quando submetido a carregamento biaxial de compressão, 

foram realizados ensaios em provetes representativos deste modelo. As informações 

obtidas nestes ensaios são contributos importantes no estudo destas estruturas, 

principalmente no processo de análise não linear destas. Num modelo numérico, para 

simular o comportamento de painéis de alvenaria cerâmica armada com camada 

complementar de betão poderia ser utilizado um modelo de camadas, adoptando as 

propriedades adequadas para cada uma delas. Neste caso, às camadas de betão 

seriam atribuídas as propriedades do betão, e às camadas de alvenaria seriam 

atribuídas as propriedades da alvenaria. Adicionalmente, o sistema em estudo não 

representa uma alvenaria convencional, e apresenta particularidades que devem ser 

melhor avaliadas por meio de ensaios. Por estes motivos, a realização de ensaios 

biaxiais é de relevância para o presente trabalho. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROVETES 
 

Para a realização dos ensaios de compressão biaxial em provetes representativos 

do sistema casca de alvenaria cerâmica armada, foram executados 20 painéis 

constituídos por uma camada de betão (30 mm de espessura) armada com rede de 

aço electrossoldada (barras de φ3 mm), juntas de micro-betão (25 mm de largura) do 

tipo Be 2 e tijolos cerâmicos furados do tipo T2. As juntas horizontais eram reforçadas 

com varões φ8 mm, enquanto as juntas verticais eram reforçadas com varões φ6 mm. 

Salienta-se que a armadura vertical era constituída por um varão a cada duas juntas, 

ver Figura 6.3. 

Os painéis apresentavam 980 mm de altura, 810 mm de largura e 95 mm de 

espessura. Na espessura, o painel era constituído pela camada de tijolos (65 mm) e 

pela camada de betão (30 mm). A rede de aço electrossoldada ficou posicionada na 

interface camada de betão/alvenaria. Na Figura 6.3 representa-se esquematicamente 

o tipo de painéis ensaiados. Aspectos relevantes do sistema estrutural dos painéis 

estão apresentados na Figura 6.4. 

As propriedades dos materiais utilizados na construção dos provetes encontram-se 

no Capítulo 3. 

Dos vinte painéis construídos, três foram utilizados na realização de ensaios 

preliminares, para uma avaliação da necessidade de eventuais modificações e ajustes 

no sistema de ensaio e nas características dos provetes. 
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Figura 6.3 − Provetes do programa de ensaios de compressão biaxial: Secção horizontal (a); 
Juntas e disposição das armaduras (b); Secção vertical (c); Camada de betão e rede de aço 

electrossoldada (d). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 6.4 − Sequência da construção dos painéis: Painel antes da betonagem (a); Detalhe 
dos tijolos, rede de aço e da armadura nas juntas (b); Betonagem da camada de betão (c); 

Aspecto do painel depois da betonagem (d). 

 

6.3 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 
 

Os dezassete painéis ensaiados foram divididos em grupos tendo em 

consideração a direcção (eixo) da aplicação da carga e a velocidade de deslocamento 

imposta nesta direcção. A primeira fase do carregamento dos painéis era constituída 

por ciclos de carga até ser atingida a carga de 490 kN. O limite de carga de 490 kN foi 

adoptado por representar um valor próximo a 30% da resistência do provete, valor 

utilizado no cálculo do módulo de elasticidade de provetes de betão, assumindo que 

todo o provete era constituído por betão, e que para esta carga, o provete ainda se 

encontrava na fase elástica. Foram realizados cinco ciclos de carga-descarga. Cada 

ciclo incluía um patamar de carga constante durante aproximadamente 30 seg, após 

ter sido atingido a carga máxima, ver Figura 6.5. No carregamento cíclico, o ensaio foi 

realizado sob o controlo de força, com velocidade de 2 kN/seg. Após a fase cíclica, o 

painel era submetido a carregamento monotónico. No caso de carregamento biaxial, o 

ensaio era controlado por dois transdutores de deslocamentos. No caso de 

carregamento vertical e carga horizontal nula, o ensaio era controlado pelo transdutor 
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vertical. Finalmente, para o caso de carregamento horizontal e carga vertical nula, o 

ensaio era controlado pelo transdutor horizontal. Para cada grupo de ensaios, a 

relação entre a taxa de variação do deslocamento horizontal e a taxa de variação do 

deslocamento vertical foi modificada em conformidade com os valores indicados na 

Tabela 6.1. Esta tabela mostra que o primeiro grupo (GR1) de painéis foi submetido a 

carregamento biaxial de compressão, e a taxa de variação dos deslocamentos 

(horizontal e vertical) foi igual a 5 × 10-3 mm/seg. No caso do grupo 2 (GR2), os painéis 

apenas foram sujeitos a carga segundo o eixo vertical, sob controlo de deslocamento 

vertical à taxa de variação de 5 × 10-3 mm/seg. Os painéis do grupo 3 (GR3) apenas 

foram carregados segundo o eixo horizontal, à taxa de variação dos deslocamentos de 

5 × 10-3 mm/seg. O grupo GR1R foi constituído por apenas 1 painel (P14). O ensaio 

deste painel foi similar aos ensaios dos painéis do grupo GR1, no entanto, foram 

introduzidas algumas alterações nas placas de distribuição das cargas e nas regiões 

do painel em contacto com o sistema de aplicação de carga, conforme será visto 

posteriormente.  
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Figura 6.5 − Procedimentos de ensaio.  
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Tabela 6.1 − Procedimentos adoptados, na fase de carregamento monotónico, em cada grupo 
de painéis.  

Grupos Painéis 
Eixo de aplicação da 

carga 

Incremento de 
deslocamento 

horizontal 
(mm/seg) 

Incremento de 
deslocamento 

vertical  
(mm/seg) 
 

P4 

P5 GR1 

P6 

Vertical e Horizontal 5 × 10-3 5 × 10-3 

P7 

P8 GR2 

P9 

Vertical  - 5 × 10-3 

P10 

P11 

P12 
GR3 

P13 

Horizontal  5 × 10-3 - 

GR1R P14 Vertical e Horizontal 5 × 10-3 5 × 10-3 

P15 5 × 10-3 10 × 10-3 

P16 10 × 10-3 5 × 10-3 

P17 5 × 10-3 7.5 × 10-3 

P18 7.5 × 10-3 5 × 10-3 

P19 3 × 10-3 9 × 10-3 

GR4 

P20 

Vertical e Horizontal 

9 × 10-3 3 × 10-3 

 

6.4 EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO 
 

A Figura 6.6 (a) apresenta a configuração geral do pórtico utilizado nos ensaios 

biaxiais. Para garantir a boa distribuição da carga aplicada nos painéis e condições de 

apoio eficientes, foram utilizadas placas de aço com espessuras superiores a 150 mm, 

para cada um dos pistons na direcção da carga vertical, e 200 mm, para cada um dos 

pistons na direcção da carga horizontal, ver Figura 6.6 (b). Em cada eixo (horizontal e 

vertical), apenas um piston era móvel. Nas faces do painel em contacto com as placas 

de apoio foram colocadas duas folhas de teflon (pinceladas com óleo entre elas) para 

reduzir o atrito. Para o controlo de deslocamento dos ensaios, foram utilizados dois 

LVDTs, um na direcção horizontal (controlava os deslocamentos no eixo horizontal) e 

outro na direcção vertical (controlava os deslocamentos no eixo vertical). Um dos 
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LVDTs de controlo foi posicionado no lado do provete constituído pela alvenaria, e o 

outro LVDT foi colocado no lado constituído pela camada de betão, conforme pode ser 

visto na Figura 6.7. Foram ainda utilizados tirantes horizontais e verticais no pórtico 

biaxial por forma a assegurar a rigidez necessária, ver Figura 6.7(a). 

 

 
(a) (b) 

Figura 6.6 − Configuração do ensaio biaxial: Pórtico utilizado nos ensaios (a); Detalhe das 
placas, dos actuadores e dos tirantes (b). 

 

 
(a) (b) 

Figura 6.7 − Instrumentação adoptada nos ensaios: Quadro formados pelos LVDTs no lado da 
camada de betão e do LVDT de controlo de deslocamento horizontal (a); LVDT de controlo de 

deslocamento vertical (b). 

 

Os painéis foram instrumentados com oito transdutores de deslocamentos, quatro 

em cada lado do provete. Em cada lado do provete, dois LVDTs registavam os 

deslocamentos horizontais (LVDT2al, LVDT4al e LVDT2be, LVDT4be) e dois 

registavam os deslocamentos verticais (LVDT1al, LVDT3al e LVDT1be, LVDT3be). Os 

LVDTs localizados do lado da alvenaria foram designados por LVDTal e os colocados 

no lado da camada de betão foram designados por LVDTbe, tal como se representa 

na Figura 6.8. Os LVDTs foram fixados aos painéis por meio de um conjunto de peças 

de metal coladas nas faces do betão e da alvenaria. Foram utilizados varões circulares 
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de alumínio, de forma que o campo de leitura de cada LVDT fosse de 460 mm, ver 

Figura 6.8. O comprimento das placas de distribuição de carga era inferior ao 

comprimento dos lados do painel para permitir que os deslocamentos do painel se 

processassem, ver Figura 6.9. 

 

(a) (b) 

Figura 6.8 − Transdutores de deslocamentos utilizados para registo da extensão nos painéis: 
Lado da alvenaria (a); Lado da camada de betão (b). 

 

Figura 6.9 − Detalhe da região sem apoio dos painéis. 

 

Os ensaios biaxiais dos painéis P4, P5, P6 revelaram que a sua rotura foi induzida 

pela encurvadura das armaduras existentes nas juntas do painel. À medida que o 

painel era carregado, a armadura era comprimida, sofrendo encurvadura nas zonas de 

extremidade do painel, o que levava ao destacamento do betão das juntas, nessas 

zonas. Como as juntas estavam ligadas aos tijolos, estes também sofreram 

destacamento em algumas partes. O facto dos tijolos serem furados contribuiu para o 

destacamento de suas paredes, ver Figura 6.10. 
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Após os ensaios dos painéis do grupo GR1, foram realizadas duas alterações no 

modelo de ensaio. A primeira alteração foi a execução de alguns entalhes nas placas 

de aplicação de carga, na região das juntas armadas, conforme apresentado na 

Figura 6.11 (a,b). Estes entalhes foram realizados com o intuito de evitar que a 

armadura, quando ficasse comprimida, entrasse em contacto imediato com as placas 

de apoio. Desta forma, a armadura só sofreria encurvadura nas zonas de apoio 

quando a extremidade da junta armada tocasse a base da reentrância da placa de 

apoio. Com esta modificação, pretendia-se que a encurvadura dos varões de aço 

fosse retardada, e desta forma, que a influência deste efeito no modo de rotura dos 

painéis fosse menor, evitando-se assim, um efeito que não traduz o comportamento 

real dos painéis.  

 

Figura 6.10 − Destacamento das paredes dos tijolos e das juntas de betão nas extremidades 
dos painéis, devido à encurvadura dos varões de aço. 

 

A outra modificação realizada foi o preenchimento, com grout (argamassa fluída de 

elevada resistência), dos tijolos da fiada em contacto com as placas de aplicação de 

carga. Os ensaios de compressão, realizados em cubos de grout de 50 mm de aresta, 

apresentaram uma resistência média de 60 MPa aos 28 dias. Este preenchimento foi 

realizado com o objectivo de evitar roturas localizadas nas extremidades dos painéis, 

devido à concentração de tensões nestas zonas, resultando em roturas prematuras 

dos painéis. Dessa forma, os furos dos tijolos, posicionados nas extremidades dos 

provetes, foram preenchidos. As paredes dos meios tijolos laterais foram cortadas, 

para se proceder ao seu preenchimento com grout. O corte dos tijolos e os trabalhos 

de aplicação do grout estão apresentados na Figura 6.11 (c,d). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 6.11 − Alterações realizadas após ensaio do grupo GR1: Detalhe de um dos entalhes 
executados nas placas de aplicação de carga horizontal (a); Entalhes realizados nas placas de 

aplicação de carga vertical (b); Preenchimento dos furos dos tijolos de extremidade com 
grout (c); Pilha de painéis com as faces laterais cortadas para preenchimento dos furos com 

grout (d). 

 

6.5 RESULTADOS DOS ENSAIOS 
 

6.5.1 GRUPOS GR1 E GR1R − ENSAIOS BIAXIAIS COM CONTROLO DE 

DESLOCAMENTO IGUAL NAS DUAS DIRECÇÕES 

 

Os grupos GR1 e GR1R foram constituídos pelos painéis P4, P5, P6 e P14. Os 

painéis destes grupos foram submetidos a carregamento biaxial de compressão, à 

velocidade de deslocamento de 5 ×10-3 mm/seg segundo os dois eixos. O modelo de 

ensaio do painel P14 diferiu dos ensaios do grupo GR1, devido às alterações feitas no 

provete e nas placas de distribuição de carga, conforme foi descrito anteriormente, ver 

Figura 6.11.  

O modo de rotura dos painéis do grupo GR1 foi condicionado pela encurvadura 

das armaduras longitudinais e transversais, ver Figura 6.12. A encurvadura das 
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armaduras causou, não somente o destacamento de betão, para fora do plano de 

carregamento, como também o destacamento de partes de tijolos. Por outro lado, o 

facto das extremidades dos painéis do grupo GR1 não terem suficiente resistência 

para transmitir as tensões de compressão para o centro do painel, contribuiu 

significativamente para a ocorrência de rotura por esmagamento das extremidades 

dos painéis.  

 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Figura 6.12 − Modo de rotura dos painéis P4 (a,b), P5 (c,d) e P6 (e,f). 

 

Após a introdução de grout nos furos dos tijolos das extremidades dos painéis, 

observou-se que a concentração das tensões nas extremidades do painel continuou a 
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existir, mas com menos intensidade. As partes centrais dos painéis também passaram 

a ser solicitadas, conforme se pode verificar da análise do modo de rotura do painel 

P14, apresentado na Figura 6.13. Os entalhes nas placas metálicas ajudaram a 

retardar a encurvadura dos varões de aço, que antes era imediata. No entanto, 

quando as extremidades das juntas armadas tocavam a base das reentrâncias das 

placas de apoio, os varões começavam a encurvar.  

 

(a) (b) (c) 

Figura 6.13 − Modo de rotura do painel P14: Configuração final do painel no lado da 
alvenaria (a); Destacamento das juntas de betão e das paredes dos tijolos (b); Esmagamento 

nas regiões dos apoios no lado da camada de betão (c). 

 

Em todos os ensaios biaxiais realizados com os painéis dos grupos GR1 e GR1R 

foi observada a separação entre a camada de betão e a camada de alvenaria, ver 

Figura 6.14. A separação de painéis de alvenaria em duas camadas, quando 

submetidos a compressão, foi um dos modos de rotura verificados por 

Dhanasekar (1995b). No entanto, para o caso dos painéis do presente trabalho, 

acredita-se que o facto da rede de aço electrossoldada ter sido posicionada na região 

da interface camada de tijolo/camada de betão contribuiu sensivelmente para a 

separação destas duas camadas. 

 

Figura 6.14 − Separação entre a camada de betão e a camada de alvenaria. 
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As tensões nas direcções horizontal e vertical do painel foram calculadas 

considerando a área bruta das faces dos painéis que ficavam em contacto com as 

placas de aplicação de carga. As áreas consideradas nas direcções horizontal e 

vertical foram de 93100 mm2 e 76950 mm2, respectivamente.  

É de notar que a rotura de todos os painéis foi condicionada pela tensão horizontal. 

No entanto, a tensão horizontal máxima não correspondeu à tensão vertical máxima, 

pois a resistência do painel na direcção vertical é superior à resistência do painel na 

direcção horizontal. No gráfico da Figura 6.15 estão mostrados os valores das tensões 

verticais até o valor correspondente à tensão horizontal máxima. Percebe-se que os 

painéis P4, P5 e P6 apresentaram comportamento similar entre eles. O painel P14, 

que teve alguns de seus furos preenchidos com grout, foi o único desta série a romper 

quando a tensão horizontal máxima era maior que a tensão vertical correspondente. 

Nos outros painéis (P4, P5 e P6), o valor da tensão horizontal máxima foi menor que a 

tensão vertical correspondente. Na rotura, o painel P14 apresentou tensões horizontal 

e vertical de 13.14 MPa e 7.16 MPa, respectivamente. A curva do painel P14 revela 

que a distribuição das tensões neste painel foi mais regular que nos outros painéis do 

mesmo grupo. 

 

0 4 8 12 16 20
0

4

8

12

16

20

P4-P6 e P14,  H=V

 P4   
 P5   
 P6   
 P14 

Te
ns

ão
 V

er
tic

al
 (M

P
a)

Tensão Horizontal (MPa)
 

Figura 6.15 − Relação entre a tensão vertical e a tensão horizontal do grupo GR1 e GR1R. 

 

No início dos ensaios, principalmente nos painéis do grupo GR1, a alvenaria 

mostrou-se mais deformável que o betão. Este facto deve-se, provavelmente, devido à 

existência de acomodação das ligações entre os tijolos e as juntas, ver Figuras 6.16 e 

6.17. A distinta deformabilidade da camada de betão e da camada de alvenaria 
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conduziu ao desenvolvimento de tensões de tracção (sentido negativo do eixo das 

extensões) na parte externa da camada de betão, devido à flexão para fora do plano, 

ver Figura 6.16. No início dos ensaios, as extensões verticais, verificadas na camada 

de betão, são contrárias ao sentido das extensões verticais na camada de alvenaria 

(sentido da compressão é o sentido positivo do eixo das extensões). Enquanto se 

registou compressão no lado da camada de alvenaria, no lado da camada de betão 

registou-se tracção. Este facto pode possivelmente ser justificado tendo em 

consideração que o actuador de carga vertical não era suficientemente rígido para 

evitar a sua rotação em torno do eixo horizontal. Dessa forma, como a alvenaria é 

mais deformável que a camada de betão, principalmente no início do ensaio, o 

actuador ajustou-se de modo apoiar em ambas as camadas (alvenaria e betão), 

sofrendo uma pequena rotação. Portanto, parece que o actuador aplicou carga 

excêntrica no painel. Posteriormente, com o dano progressivo na alvenaria, o actuador 

ajustou-se às novas condições de deformabilidade do painel, sofreu nova rotação, e 

começou a aplicar carga centrada. Como resultado deste acontecimento, a camada de 

betão mudou de traccionada para comprimida, obtendo-se extensões quase 

coincidentes em ambos os materiais na rotura. 
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Figura 6.16 − Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical dos grupos GR1 e GR1R. 

(H = controlo de deslocamento horizontal e V = controlo de deslocamento vertical). 

 

No sentido horizontal (ver Figura 6.17), a relação entre as tensões e as extensões, 

tanto no lado da alvenaria, quanto no lado do betão, foi quase linear. No painel P14, 

esta relação foi praticamente linear ao longo de todo o ensaio. De notar que a 

transferência das tensões de compressão nos painéis é mais efectiva e homogénea na 
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direcção horizontal que na vertical. Isto deve-se porque a superfície de contacto ao 

longo da direcção X do painel (ver Figura 6.3), entre as juntas de betão verticais e as 

paredes dos tijolos nesta direcção, é maior e mais regular se comparada com a 

superfície de contacto entre as juntas e as paredes de tijolos (face furada) na direcção 

Y. Desta forma, as juntas de betão e os tijolos formam um sistema de transmissão de 

carga horizontal mais rígido que aquele formado na direcção da carga vertical. As 

relações entre as tensões verticais e horizontais, fn/fp, para os painéis P4, P5, P6 e 

P14 foram de 1.38, 1.75, 1.26 e 0.54, respectivamente. 

 

-0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2
0

4

8

12

16

Te
ns

ão
 H

or
iz

on
ta

l (
M

P
a)

 

 betão       - P4
 alvenaria  - P4   
 betão        - P5   
 alvenaria  - P5   
 betão        - P6  
alvenaria  - P6    
 betão       - P14  
 alvenaria  - P14

  P4-P6 e P14,  H=V  

Extensão Horizontal (mm/m)  
Figura 6.17 − Relação entre a tensão horizontal e a extensão horizontal do grupo GR1 e 

GR1R. 

 

Os gráficos apresentados na Figura 6.18 mostram extensões médias registadas 

nos painéis, calculadas com base na média das extensões no lado da alvenaria e no 

lado da camada de betão, na direcção horizontal Figura 6.18(a), e vertical 

Figura 6.18(b). Estes gráficos mostram que a direcção vertical do painel é mais 

resistente que a direcção horizontal. Para a tensão horizontal média máxima dos 

painéis, próxima de 10 MPa, a extensão do painel nesta direcção foi de 

aproximadamente 0.65 mm/m. Para uma tensão vertical média próxima de 10 MPa, a 

extensão na vertical é aproximadamente 0.4 mm/m. Portanto, conclui-se que para a 

mesma tensão aplicada nas direcções horizontal e vertical, a painel se deforma mais 

na horizontal. 
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Figura 6.18 − Resultados do grupo GR1 e GR1R: Relação entre a tensão horizontal e a 
extensão horizontal média (a); Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical média (b). 

 

6.5.2 GRUPO GR2 − CARREGAMENTO APLICADO NO EIXO VERTICAL 

 

Os painéis P7, P8, e P9 constituíram o grupo GR2. Os painéis deste grupo foram 

submetidos a carregamento de compressão ao longo do eixo vertical, sob controlo de 

deslocamentos à velocidade de 5 ×10-3 mm/seg.  

Nos painéis deste grupo, foi verificado esmagamento da alvenaria e do betão, nas 

regiões dos apoios, conforme pode ser visto na Figura 6.19. Verificou-se em todos os 

painéis o aparecimento de uma fissura vertical no eixo da camada de betão. A 

distribuição irregular dos danos no painel, durante o carregamento vertical, 

principalmente no lado da camada de alvenaria, pode ter contribuído para o 

surgimento de fendas verticais na camada de betão. Isto ocorreu porque a presença 

de regiões danificadas, principalmente devido ao destacamento dos tijolos, faz com 

que ocorram assentamentos localizados nos painéis. Sendo assim, a carga 

concentra-se nas zonas da face do painel que estão em contacto com as placas de 

aplicação de carga. A ausência de compressão horizontal também contribui para que 

ocorram fendas verticais na parte central da camada de betão.  

Na Figura 6.19 (b), observa-se que do grupo GR2, apenas o painel P7 não 

apresentou fenda central na camada de betão. Isto pode ser justificado por meio da 

análise do gráfico da Figura 6.20, onde se percebe que foram introduzidas tensões de 

compressão horizontal no lado da alvenaria. Conclui-se que as placas de aplicação de 

carga horizontal, que estavam próximas ao provete, limitaram a deformação do painel 

na direcção horizontal. É importante salientar que as placas de aplicação de carga 

horizontal não estavam em funcionamento, e só foram mantidas próximas ao painel, a 

fim de evitar que, com a aplicação de carga vertical, o provete sofresse queda total. 
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(a) (b)

(c) (d)

 

(e) (f)
Figura 6.19 − Modo de rotura dos painéis: P7 (a,b); P8 (c,d) e P9 (e,f). 
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Figura 6.20 − Relação entre a tensão vertical e a extensão horizontal do grupo GR2. 

 

Os LVDTs verticais, posicionados no lado da camada de betão, não registaram 

extensões significativas. Entretanto, no lado da alvenaria, verificou-se extensões 

relevantes, ver Figura 6.21. A Figura 6.22 mostra a relação entre a tensão vertical e a 

extensão vertical para os painéis do grupo GR2. Os valores das extensões verticais no 

lado da alvenaria, para o painel P8, não estão apresentados, devido ao destacamento 

da região de fixação dos LVDTs. Notar que valores de extensões positivos indicam 

compressão. A Figura 6.22 mostra a relação entre a tensão vertical e a extensão 

vertical para os painéis do grupo GR2. Os resultados das extensões médias do painel 

P8 não são apresentados pelos motivos citados acima.  
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Figura 6.21 − Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical do grupo GR2. 
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Figura 6.22 − Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical média do grupo GR2. 
 

6.5.3 GRUPO GR3 − CARREGAMENTO APLICADO NO EIXO HORIZONTAL 

 

O grupo GR3 era constituído pelos painéis P10 − P13. Estes painéis foram 

ensaiados à compressão segundo o eixo horizontal, sob controlo de deslocamento à 

velocidade de 5 ×10-3 mm/seg. Os painéis ficaram apoiados, verticalmente, na face 

inferior. 

No lado da camada de betão, verificou-se o esmagamento de um dos lados em 

contacto com as placas de apoio. No decorrer dos ensaios, surgiram algumas fissuras 

horizontais, ao longo da camada de betão. Estas fissuras podem ter sido causadas 

pela aplicação de carga horizontal apenas em algumas regiões das faces verticais dos 

painéis. No processo de rotura da camada de alvenaria, algumas partes desta camada 

ficam menos resistentes que outras, e o contacto destas áreas com as placas de 

aplicação de carga não é uniforme. O painel P11 foi o que apresentou maiores 

extensões horizontais no lado da alvenaria, e maior capacidade de carga, ver 

Figura 6.23, o que pode ser justificado pelo modo de rotura exibido por este painel. 

Neste painel, as tensões ficaram mais distribuídas, resultando uma rotura menos 

localizada que a verificada nos outros painéis deste grupo. Sendo assim, a 

transferência das tensões para a parte central do painel contribuiu para a sua maior 

resistência. No lado do betão, o comportamento foi similar ao dos outros painéis deste 

grupo, pois a rotura concentrou-se na região dos apoios horizontais. O painel P10 foi o 

menos resistente de todos, provavelmente, devido à concentração das tensões de 

compressão na região próxima à placa de apoio.  
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Figura 6.23 − Relação entre a tensão horizontal e a extensão horizontal do grupo GR3. 

 

Os modos de rotura dos painéis do grupo GR3 estão apresentados na Figura 6.24. 

A Figura 6.25 revela as extensões verticais registadas, nos painéis deste grupo, por 

efeito de Poison. 
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)
Figura 6.24 − Modo de rotura dos painéis: P10 (a,b); P11 (c,d); P12 (e,f) e P13 (g,h). 
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Figura 6.25 − Relação entre a tensão horizontal e a extensão vertical do grupo GR3. 

 

A diferença entre o modo de rotura dos painéis P10, esmagamento nas zonas dos 

apoios, e P11, rotura distribuída na parte mais central, pode ser observada pela 

análise do gráfico da Figura 6.26, em que o painel P11 é bem mais resistente que o 

painel P10. 
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Figura 6.26 − Relação entre a tensão horizontal e a extensão vertical média do grupo GR3. 
 

6.5.4 GRUPO GR4 − CARREGAMENTO BIAXIAL COM DISTINTA VELOCIDADE 

DE DESLOCAMENTO NAS DUAS DIRECÇÕES 

 

O grupo GR4 era constituído pelos painéis P15 a P20. Estes painéis foram 

submetidos a carregamento biaxial de compressão. Para se obter o maior número de 
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pontos (tensão vertical-tensão horizontal), a fim de traçar a superfície de rotura dos 

painéis, decidiu-se variar a relação entre os incrementos de deslocamentos vertical e 

horizontal. Assim, para os painéis P15, P17 e P19, a velocidade de incremento de 

deslocamento vertical foi duas (2H), uma vez e meia (1.5H) e três vezes (3H) a 

velocidade de incremento horizontal, respectivamente. No caso dos painéis P16, P18 

e P20, a velocidade de incremento de deslocamento horizontal foi duas vezes (2V), 

uma vez e meia (1.5V) e três vezes (3V) a velocidade de incremento de deslocamento 

vertical, respectivamente. Esta informação está incluída na Tabela 6.1. 

O modo de rotura dos painéis do grupo GR4, cujos incrementos de deslocamento 

vertical foram maiores que os horizontais, está apresentado na Figura 6.27. Devido à 

encurvadura da armadura, as paredes dos tijolos cerâmicos destacaram-se. No painel 

P15, constata-se que as tensões foram transmitidas para o centro do painel, já que a 

rotura do provete ocorreu nesta zona. Do lado da camada de betão, ocorreu o 

esmagamento do betão nas regiões próximas dos apoios. 

O modo de rotura dos painéis do grupo GR4, cujos incrementos de deslocamento 

horizontal foram maiores que os verticais, está apresentado na Figura 6.28. Os 

painéis também apresentaram separação entre a camada de betão e a camada de 

tijolo, ver Figura 6.28 (f). Se comparados com os painéis P15, P17 e P19, os painéis 

P16, P18 e P20 tiveram as tensões mais concentradas nas regiões dos apoios, pois a 

sua rotura ocorreu nesta zona. Do lado da camada de betão, foi observado 

esmagamento nas regiões dos apoios. 
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Figura 6.27 − Modo de rotura dos painéis: P15 (a,b), P17 (c,d) e P19 (e,f). 
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Figura 6.28 − Modo de rotura dos painéis: P16 (a,b); P18 (c,d) e P20 (e,f). 

 

Para os painéis P15, P17 e P19, a relação entre a tensão vertical e a tensão 

horizontal é praticamente linear até a sua rotura. Esta relação depende do rácio entre 

o incremento de deslocamento vertical e o incremento de deslocamento horizontal, ver 

Figura 6.29.  
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Figura 6.29 − Relação entre a tensão vertical e a tensão horizontal dos painéis do grupo 
GR4.  

 

A Figura 6.30 apresenta a relação entre a tensão vertical e a extensão vertical dos 

painéis do grupo GR4. O diagrama do painel P20, principalmente no lado da alvenaria, 

mostrou que ocorreu uma extensão vertical considerável. A Figura 6.28, revela que 

este comportamento foi devido ao facto do LVDT1al, no painel P20, estar localizado na 

região onde ocorreu o processo de destacamento de parte da parede do tijolos. No fim 

do processo, e conclusão do destacamento, observa-se que houve inversão no 

sentido da extensão, o que aconteceu após o deslocamento do conjunto de fixação do 

LVDT, para fora do plano do painel. Na Figura 6.28 (f), é possível verificar que a 

separação entre a camada de betão e a camada de alvenaria foi total. Acredita-se que 

a camada de betão ficou traccionada durante todo o ensaio, por isso as extensões 

registadas pelos LVDTs verticais revelaram que a extensão ocorreu no sentido oposto 

do observado nos outros painéis deste grupo, ver Figura 6.30. 
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Figura 6.30 − Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical dos painéis do grupo GR4. 

 

A relação entre a tensão horizontal e a extensão horizontal para os painéis do 

grupo GR4 está apresentada na Figura 6.31. 
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Figura 6.31 − Relação entre a tensão horizontal e a extensão horizontal dos painéis do grupo 

GR4. 

 

Na Figura 6.32 estão representados os gráficos das tensões verticais e 

horizontais, com as extensões médias respectivas em cada uma destas direcções.  
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Figura 6.32 − Resultados do grupo GR4: Relação entre a tensão horizontal e a extensão 
horizontal média (a); Relação entre a tensão vertical e a extensão vertical  

 

6.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nos ensaios biaxiais realizados, verifica-se a ocorrência dos seguintes modos de 

rotura: 

- esmagamento dos painéis nas regiões dos apoios; 

- destacamento de paredes de tijolos dispostos no contorno do painel, tendo para 

tal contribuído a encurvadura dos varões de aço transversais e longitudinais das juntas 

de betão; 

- Rotura pela interface camada de alvenaria/camada de betão, decompondo o 

painel nestas duas substruturas; 

- Destacamento da camada dos tijolos ao longo da sua espessura média. Este 

modo de rotura também foi observado por Dhanasekar et al. (1985b) e 

Naraine e Sinha (1991). 

 

O destacamento de paredes de tijolos cerâmicos está relacionado com 

encurvadura da armadura, nas extremidades das juntas, em consequência de ficar em 

contacto directo com as placas de apoio. A encurvadura da armadura nas 

extremidades ocorreu, principalmente, quando as extremidades dos painéis não 

estavam preenchidas com grout. No entanto, quando as extremidades dos painéis 

foram preenchidas com grout, este tipo de rotura passou a ocorrer em regiões mais 

centrais do painel.  

Observou-se que nos painéis cujas extremidades não foram preenchidas com 

grout, para um valor de tensão vertical igual ao da tensão horizontal, as deformações 

verticais foram maiores que as deformações horizontais. A introdução de grout nos 

furos dos painéis contribuiu mais para o aumento da rigidez na direcção horizontal do 

que na direcção vertical, ver Figura 6.16 e 6.17. Nestas figuras nota-se que no painel 
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P14 (cujos furos dos tijolos de extremidades foram preenchidos com grout), a 

diferença entre as extensões da camada de betão e da camada de alvenaria é menor 

na direcção vertical que na direcção horizontal. De acordo com 

Hamid e Drysdale (1981), o preenchimento dos furos dos tijolos com grout providencia 

uma continuidade parcial dos materiais envolvidos, o que reduz o grau de anisotropia 

do conjunto. Parece que esta continuidade dos materiais envolvidos, no caso dos 

painéis do presente estudo, fez com que as tensões horizontais fossem transmitidas 

de forma mais eficaz para regiões mais internas dos painéis. 

Os painéis P14, P16 e P18 apresentaram valores de tensão vertical/tensão 

horizontal (fn/fp) próximos a 0.50, enquanto nos painéis P4, P6 e P19 este valor foi de 

aproximadamente 1.30. Nos painéis P5 e P15 o valor desta relação foi de 

aproximadamente 1.70, enquanto nos painéis P17 e P20 foi de 1.09 e 0.14, 

respectivamente. Os outros painéis foram carregados apenas numa direcção. O 

gráfico da Figura 6.33 mostra a relação entre as tensões verticais e horizontais nos 

painéis ensaiados biaxialmente. De notar que apesar das tensões verticais terem 

atingido valores superiores aos mostrados na Figura 6.33, estas só foram 

apresentadas até o seu valor correspondente à tensão horizontal máxima, uma vez 

que a rotura dos painéis foi verificada primeiro no eixo horizontal. 
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Figura 6.33 − Relação entre a tensão vertical e a tensão horizontal dos ensaios biaxiais. 

 

A envolvente das tensões de compressão dos painéis ensaiados está traçada na 

Figura 6.34. Esta curva foi obtida tomando-se em consideração a média dos valores 

das tensões de rotura obtidas no ensaio de todos ao painéis. É importante salientar 
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que para quase todos os casos, a rotura do painel ocorreu primeiro na horizontal. 

Sendo assim, a tensão de rotura nos painéis foi a tensão horizontal máxima. No 

entanto, quando o painel estava submetido à tensão horizontal máxima, o valor da 

tensão vertical correspondente não era a máxima. Para a melhor visualização das 

relações entre as tensões horizontais e verticais no gráfico da Figura 6.34, foram 

traçadas rectas auxiliares, cujas inclinações eram os valores de fp/fn (tensão 

horizontal/tensão vertical). Foram adoptados os valores de 0.5, 3/4, 1, 4/3 e 2. No 

gráfico desta figura, encontram-se traçadas as envolventes de tensões apresentadas 

no trabalho de Page (1981). Estas envolventes são referentes aos painéis ensaiados 

com ângulos, entre as juntas horizontais e as tensões principais, de 0 graus e 

90 graus. A diferença entre os valores de resistência obtidos por Page e os valores 

encontrados no presente trabalho é grande. Entretanto, este facto pode ser justificado 

pela diferença de complexidade dos provetes envolvidos nos dois trabalhos. Nota-se 

que um provete representativo do sistema alvenaria cerâmica armada é bastante 

complexo se comparado com um provete de alvenaria convencional (estudada por 

Page). Além da presença da alvenaria, que por si, já apresenta um comportamento 

estrutural bastante complicado, os painéis ainda são constituídos por uma camada de 

betão, juntas de betão armado e rede de aço electrossoldada. As elevadas tensões de 

compressão encontradas nestes painéis devem-se à elevada resistência à 

compressão dos seus constituintes, nomeadamente, do betão e dos tijolos cerâmicos, 

conforme foi visto no Capítulo 3.  

De notar que os painéis deste trabalho foram construídos com juntas contínuas de 

betão, enquanto, geralmente, as alvenarias convencionais são constituídas por juntas 

desalinhadas de argamassa. Este factor contribui também para a diferença de 

resultados encontrados entre as envolventes da Figura 6.34.  

O modo de rotura dos painéis foi fortemente influenciado pelo mecanismo de 

destacamento dos tijolos, provocado pela encurvadura dos varões de aço.  

Os painéis biaxiais apresentaram menores resistências à compressão que os 

painéis ensaiados uniaxialmente (horizontalmente e verticalmente). Em alvenarias 

convencionais, espera-se que a resistência à compressão biaxial seja maior que a 

resistência à compressão uniaxial, devido ao confinamento causado pelo estado 

biaxial de tensões. 
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Figura 6.34 − Envolvente de tensões. 

 

Nos gráficos da Figura 6.35 estão apresentadas as curvas obtidas na fase cíclica 

do ensaio realizado com o painel P14. Desde o início do carregamento observa-se que 

a diferença de comportamento entre a camada de alvenaria e a camada de betão é 

significativa. A alvenaria é mais deformável que a camada de betão, o que introduz 

uma distribuição distinta das tensões por estas duas substruturas. No gráfico da 

Figura 6.35, para o painel P14, nota-se que mesmo durante o carregamento cíclico, a 

alvenaria já apresentava extensões não elásticas, principalmente na direcção vertical. 
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Figura 6.35 − Fase cíclica do carregamento para o painel P14. Relação entre a tensão e a 
extensão horizontais (a); Relação entre a tensão e a extensão verticais (b). 
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7 CONSTRUÇÃO E 
ENSAIO DA CASCA DE ALVENARIA 

CERÂMICA ARMADA 
 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 
 

O objectivo deste trabalho foi desenvolver um processo de pré-fabricação total de 

cascas em alvenaria cerâmica armada. Após terem sido avaliadas algumas das 

propriedades mais relevantes dos materiais aplicados neste tipo de estrutura, foi 

construído um protótipo no laboratório da Universidade do Minho, ver 

Oliveira et al. (2005). O protótipo foi composto por: uma camada de micro-betão (tipo 

Be 3, ver Capítulo 3) de 30 mm de espessura; tijolos cerâmicos furados (tipo T2, ver 

Capítulo 3) com dimensões de 215 mm de comprimento, 100 mm de largura e 65 mm 

de altura; rede de aço electrossoldada, posicionada 10 mm acima da camada de 

tijolos; juntas de betão com armaduras longitudinais de 8 mm de diâmetro, e 

transversais de 6 mm de diâmetro. Os dados referentes às propriedades dos 

materiais, não citadas neste capítulo, são apresentados no Capítulo 3. O protótipo foi 

construído com a geometria catenária. A estrutura foi descofrada 24 horas após a 

realização da sua betonagem, e ensaiada com carga de faca, a ¼ do vão, 35 dias 

após a descofragem.  

 

7.1.1 BREVE ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

De acordo com Vermeltfoort (2001), a forma ideal de um arco deveria ser aquela 

correspondente a um cabo, sustentando seu peso próprio, quando é suspenso entre 

dois pontos. Submetidos a estas condições, os cabos assumem a geometria de uma 

catenária, em que o peso próprio é distribuído uniformemente ao longo do arco. 
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Conforme este autor, alguns dos princípios utilizados em arcos de alvenaria também 

podem ser utilizados em estruturas leves como cascas. 

Quando um arco de alvenaria é carregado, formam-se uma série de fissuras na 

região traccionada sob a zona de aplicação da força (SILVA, 1993). Se a intensidade 

do carregamento é aumentada, as fissuras propagam-se e atingem uma profundidade 

considerável da espessura da estrutura. A localização das fissuras dependerá da 

geometria do arco e da posição da aplicação da força. Na Figura 7.1 representa-se 

uma configuração típica de fissuras. 

 
F

FISSURAS

FISSURAS

FISSURAS

Figura 7.1 – Formação de fissuras por tracção num arco. 
 

O colapso total da estrutura do arco ocorrerá quando o conjunto de fissuras 

degenerar num número de rótulas suficiente para transformar a estrutura num 

mecanismo. 

Vermeltfoort (2001) considera que os arcos, geralmente, não entram em colapso 

por causa da baixa resistência dos materiais, mas devido à alteração da linha de 

pressões. A Figura 7.2 apresenta as posições da linha de pressões de um arco 

semi-circular. 

 

LINHA DE PRESSÕES
LINHA DE PRESSÕES

(a) (b) (c) 
Figura 7.2 – Estabilidade de um arco semi-circular: Posição da linha de pressão quando a 

espessura do arco é adequada (a); Posição da linha de pressões quando se inicia a formação 
das rótulas plásticas (b), Rótulas plásticas (c). (HEYMAN; 1996). 

 

Vermeltfoort (2001) e O’Connor (1993) realizaram uma campanha de ensaios em 

arcos de alvenaria com 3 metros de vão, com variação no arranjo dos tijolos em 

relação à directriz do arco.  
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Em seu trabalho, Silva (1993) chegou à conclusão que o módulo de elasticidade, 

E, e o coeficiente de Poison, υ, do material que constitui o arco tem pouca influência 

na capacidade de carga do arco. No entanto, para as condições de serviço, E é um 

parâmetro importante, uma vez que para os ensaios realizados, uma redução de 50% 

em E conduziu a um aumento de 101% no deslocamento sob o ponto de aplicação da 

força, dada a diminuição de rigidez do arco. 

Sabe-se que a alvenaria tem baixa resistência à tracção, sendo assim, a condição 

de segurança para os arcos ou cascas de alvenaria é quando a linha de pressões está 

localizada dentro de cada secção do arco (VALLUZI et al., 2001). Quando a resultante 

das forças internas se move para fora do núcleo central da casca, parte da secção 

fendilha e ocorre uma perda de rigidez. No limite, formam-se rótulas plásticas, que 

exibem esmagamento de uma porção limitada da alvenaria, nos cantos comprimidos 

do arco. Para o caso do arco representado na Figura 7.3, o colapso ocorre quando o 

número de rótulas é igual ou maior que 4. 

 
F

B C

A D A D

F

B C

(a) (b) 
Figura 7.3 – Linha de pressões (a); Mecanismo de colapso de um arco (b). 

Valluzzi et al.(2001). 
 

Em arcos com directriz catenária, muito usados em coberturas de grande vão, o 

principal desafio é determinar a sua capacidade de carga. Os trabalhos de 

Dieste (1997) provam que, adoptando os devidos factores de segurança, obtém-se 

uma estrutura que se comporta bem mediante as solicitações do peso próprio. 

Admitindo apenas o peso próprio, as tensões de compressão são independentes do 

tamanho da secção transversal do arco, que pode ser tão esbelto quanto for permitido 

nos regulamentos, sem perigo do ponto de vista das tensões. Geralmente, as 

anomalias que ocorrem neste tipo de arcos não são devidas às tensões desenvolvidas 

na estrutura, dado serem muito baixas, tal como revelam os trabalhos de 

Dieste (1997). De acordo com este autor, o que determina o dimensionamento destes 

arcos é a resistência à flexão juntamente com a existência de uma carga aplicada 

directamente. 

Estudos mais detalhados sobre o comportamento destas estruturas, foram 

efectuadas por Heyman (1995, 1996).  
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A seguir, serão apresentadas as informações a respeito do protótipo de casca em 

alvenaria cerâmica armada, desenvolvido, construído e ensaiado na Universidade do 

Minho. Este protótipo é resultado do estudo apresentado nos capítulos anteriores.  

 

7.2 CONSTRUÇÃO DA CASCA 
 

Para a execução da casca utilizou-se uma cofragem de madeira, com geometria 

catenária (ver Figura 7.4), de 4 m de vão, 1 m de altura e 1 m de largura. Foi utilizado, 

também, um molde flexível de borracha, desenvolvido na Universidade do Minho, pelo 

Departamento de Polímeros, especialmente para este projecto. Este molde de 

borracha foi colocado sobre a cofragem de madeira, e possuía flexibilidade suficiente 

por forma a permitir a fixação dos tijolos no seu devido lugar. Como as dimensões dos 

tijolos variavam de tijolo para tijolo, um dos objectivos principais do molde de borracha 

foi permitir, com alguma tolerância, o encaixe dos tijolos, sem que houvesse a 

necessidade de rectificá-los. A base do molde de borracha também foi utilizada com o 

intuito de acomodar os tijolos, em sua face lisa, para evitar o deslizamento da pasta do 

betão nesta região, que ficará à vista após a descofragem. A Figura 7.5 mostra os 

detalhes do molde de borracha, e do teste realizado para observação do acabamento 

das juntas. O molde foi formado por várias tiras de borracha que foram inseridas na 

base, também de borracha, conforme mostra a Figura 7.5 (a), tendo em vista obter um 

acabamento boleado das juntas. O encontro das tiras de borracha é na região do 

encontro das juntas, conforme pode ser visto na Figura 7.5 (b). A Figura 7.5 (c) 

apresenta os tijolos posicionados no molde, com as faces rugosas viradas para cima, 

para receber o betão, e mostra também a região de intersecção das juntas. A 

Figura 7.5 (d) ilustra uma vista de cima dos tijolos encaixados no molde de borracha. 

Percebe-se que o espaçamento das juntas (25 mm) foi garantido pelas tiras de 

borracha.  

Antes da execução da casca, foi realizado um ensaio para verificar se o betão 

tinha consistência apropriada para ser aplicado na casca, e se o molde de borracha 

era apropriado para ser utilizado no modelo em estudo. Para este ensaio, procedeu-se 

à colocação de parte do molde de borracha sobre uma pequena área do molde de 

madeira, com maior inclinação. Os tijolos foram encaixados no molde de borracha, e 

posteriormente realizou-se a betonagem desta área. A preferência pela região mais 

inclinada do molde de madeira para a execução do teste, deve-se ao facto de poder 

verificar se a consistência do betão era apropriada para tal aplicação. Portanto, se o 

betão funcionasse bem nesta região, com certeza funcionaria para as outras regiões 

da casca, com menor inclinação. As Figuras 7.5 (e) e 7.5 (f) mostram o aspecto final 
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das juntas de betão. Na Figura 7.5 (e), percebe-se que, no sentido longitudinal as 

juntas de betão adquiriram a geometria curva das tiras de borracha, o que 

proporcionou um aspecto bastante interessante ao conjunto. 
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Figura 7.4 – Geometria catenária da cofragem de madeira, em mm. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
Figura 7.5 − Molde de borracha desenvolvido: Detalhe da base do molde e da fixação das 

tiras de borracha que conferem o formato às juntas (a); Detalhe das tiras já conectadas à 
base (b); Tijolos encaixados no molde (c); Vista geral dos tijolos e das juntas (d); Vista final das 

juntas, após descofragem da casca (e,f). 
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A fim de evitar a penetração excessiva de betão nos furos dos tijolos, durante o 

processo de betonagem das juntas, pedaços de esferovite foram inseridos próximos 

às extremidades dos furos. O pretendido era que a quantidade de betão que 

penetrasse nos furos apenas fosse suficiente para garantir uma boa ligação entre o 

betão das juntas e os tijolos.  

Os tijolos utilizados no fabrico da casca foram mergulhados e mantidos em 

recipientes com água, durante um período de aproximadamente 24 horas, antes de 

serem transportados para o local de montagem, próximo da cofragem da casca 

(Figuras 7.6 (a) e 7.6 (b)). Este procedimento tinha como objectivo evitar que os tijolos 

absorvessem a água do betão, durante o período de betonagem, e durante o período 

de cura do betão. A perda de água, do betão para os tijolos, conduziria a um betão 

bastante seco, de trabalhabilidade reduzida. A Figura 7.6 (c) apresenta o molde de 

borracha, com descofrante, pronto para receber os tijolos cerâmicos. 
 

(a) (b) 

(c) 
Figura 7.6 − Tijolos mergulhados em recipientes com água (a); Tijolos transportados para o 

local da montagem da casca (b); Molde de borracha, com descofrante, preparado para receber 
os tijolos (c). 
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O encaixe dos tijolos no molde foi executado com o auxílio de uma espátula, que 

empurrava os cantos flexíveis das tiras, a fim de permitir o posicionamento dos tijolos 

(Figura 7.7 (a)). Na Figura 7.7 (b) mostra-se o detalhe deste sistema, na região 

próxima ao apoio. A Figura 7.8 ilustra a finalização do trabalho de posicionamento dos 

tijolos no molde. 

 

(a) (b) 
Figura 7.7 − Encaixe dos tijolos no molde de borracha (a); Detalhe das regiões perto do 

apoio (b). 

 

Figura 7.8 − Finalização do trabalho de encaixe dos tijolos. 
 

Após a colocação dos tijolos no molde, procedeu-se ao posicionamento das 

armaduras longitudinal e transversal, ver a Figura 7.9. Foram colocados 5 varões de 

φ 8 mm, um em cada junta longitudinal, e em cada duas juntas transversais foi 

colocado 1 varão φ 6 mm. O recobrimento dos varões longitudinais foi de 24 mm 

(distância do centro do varão à face inferior da casca). Os varões transversais foram 

posicionados imediatamente acima dos longitudinais, pelo que o seu recobrimento foi 

de 31 mm.  
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(a) (b) 
Figura 7.9 − Colocação dos varões de aço longitudinais (a); Amarração entre os varões de 

aço transversais e longitudinais (b). 
 

Para garantir a posição dos varões longitudinais, utilizaram-se peças de arame liso 

φ 3 mm, de 35 mm de comprimento, apoiadas nos furos dos tijolos de fiadas colaterais, 

ficando a armadura longitudinal colocada sobre estas peças. Para o caso das 

armaduras longitudinais de extremidade, utilizaram-se ganchos apoiados no molde de 

madeira, ver Figura 7.10 (a). Para caracterizar o comportamento das armaduras 

longitudinais, na região de aplicação da carga, foram aplicados extensómetros em 

cada um dos varões, posicionados nas três juntas longitudinais centrais. A 

Figura 7.10 (b) mostra um extensómetro fixado a um varão de aço. 

 

 
(a) (b) 

Figura 7.10 − Armadura transversal (um varão por cada duas juntas) e longitudinal 
posicionadas, e detalhe de um dos ganchos que mantêm as armaduras, longitudinais de 

extremidade, posicionadas (a); Detalhe de um extensómetro fixado ao varão de aço 
longitudinal (b). 
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A rede de aço electrossoldada foi colocada a 10 mm da face superior da camada 

de tijolos. Esta distância de 10 mm, entre a rede de aço e a camada de tijolos, foi 

conseguida pela amarração de pedaços de varões de aço em alguns nós da rede. 

Estes pedaços de varões, já amarrados à rede, eram colocados sobre a camada de 

tijolos. A soma do diâmetro de cada pedaço de varão com o diâmetro do arame, 

utilizado para a sua amarração à rede de aço, foi de 10 mm (Figura 7.11).  

Na Tabela 7.1 estão apresentadas as propriedades da armadura aplicada no 

protótipo construído. Os valores de resistências apresentados nesta tabela foram 

obtidos pela média dos resultados de ensaios realizados com pelo menos 3 provetes 

de cada diâmetro.  

 

Figura 7.11 − Rede de aço electrossoldada antes de ser amarrada às armaduras. 
 

Tabela 7.1 − Propriedades da armadura da casca. 

Diâmetro 
(mm) 

Resistência à tracção 
aos 0.2% 

(MPa) 

Resistência à tracção
(MPa) 

E 
(GPa) 

3 
545 

(29.50) 
[5.41%] 

824 
(56.31) 
[6.84%] 

200 

6 
672 

(57.16) 
[8.50%] 

676 
(65.57) 
[9.21%] 

217 

8 
489 

(33.78) 
[6.90%] 

579 
(23.14) 
[4.00%] 

195 

10 
381 

(10.68) 
[2.80%] 

484 
(7.33) 

[1.51%] 
213 

(valor) - Desvio padrão 
[valor] - Coeficiente de variação (COV) = (Desvio padrão/Média) x 100 
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Um dos desafios do trabalho consistiu em encontrar uma composição adequada 

para o betão, de forma que este pudesse ser utilizado tanto no preenchimento das 

juntas armadas, quanto na camada de betão. Tendo a casca curvatura catenária, 

exigia que a consistência do betão não fosse demasiado fluida, de forma a evitar o 

deslizamento do betão para as partes inferiores da casca. Esse requisito prendia-se 

ainda com a necessidade de evitar a ocorrência de manchas na face à vista dos 

tijolos, devido à penetração de pasta do betão. No entanto, o betão deveria ter fluidez 

suficiente de forma a garantir o melhor preenchimento possível das juntas. Estudos 

realizados a nível da composição do betão conduziram à seguinte mistura por m3 de 

betão: 300 Kg de cimento 42.5R, 30 Kg de cinzas volantes, 273 Kg de areia fina (0.3-

0.6mm), 710 Kg de areia média (0.6-5mm), 872 Kg de brita (5-10mm), 1.5% do peso 

do ligante (cimento + cinzas volantes) de aditivo superplastificante reductor de água 

GLENIUM® ACE 32, factor água/ligante de 0.54 (ver Capítulo 3). Para caracterizar o 

comportamento à compressão do betão aplicado na casca, foram realizados ensaios 

de compressão em 9 cilindros (300 mm de altura × 150 mm de diâmetro). Os ensaios 

foram efectuados 28 dias após a execução da casca, tendo-se obtido uma resistência 

média à compressão de 29.22 MPa para o betão. O SLUMP do betão foi de 200 mm. 

A resistência à tracção em flexão (fctm,fl) foi avaliada por intermédio de ensaios de 

flexão com vigas entalhadas, efectuadas segundo as recomendações da 

RILEM (1994 c). Os resultados obtidos estão indicados na Tabela 7.2. A resistência à 

tracção directa (fctm) foi obtida por aplicação da equação proposta pelo 

CEB-FIP (1993), tendo por base os resultados obtidos nos ensaios de tracção em 

flexão. 

 

Tabela 7.2 − Propriedades de tracção do betão da casca. 

Tracção 
 

fctm,fl (MPa) fctm (MPa) Gf (N/m) 

Média 4.69 2.58 201.99 

Desvio padrão 0.58 0.33 38.96 

Coeficiente de 
variação 

12.26 12.97 19.29 
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A betonagem foi realizada a partir do topo da casca. À medida que as juntas iam 

sendo preenchidas com betão, dava-se início à execução da camada complementar 

de betão,  Figura 7.12 (a). Para consolidar o betão, foi utilizado um vibrador de 

agulha, com a ponta acoplada a uma chapa, de forma a distribuir a vibração por uma 

área maior, ver Figura 7.12 (b). 

 

(a) (b) 
Figura 7.12 − Betonagem da casca (a); Aplicação do vibrador de agulha acoplado com 

uma chapa metálica (b). 

 

Após a betonagem da casca, a sua superfície foi regularizada, sendo de seguida 

coberta por pano húmido durante um período de 24 horas (Figura 7.13 e Figura 7.14).  

 

Figura 7.13 − Regularização da superfície da camada de betão. 
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Figura 7.14 − Utilização de pano húmido para evitar a perda de água durante a cura do 
betão. 

 

Após este intervalo, a casca foi descofrada com o auxílio de uma grua existente no 

laboratório, ver Figura 7.15. A Figura 7.16 apresenta o aspecto final das juntas de 

betão, após a retirada do molde de borracha. Verificou-se que as tiras de borracha 

garantiam juntas com a espessura e geometria desejadas, além de limitarem a 

penetração de goma de betão a um número reduzido de zonas de pequena dimensão. 

As manchas criadas por estas penetrações eram facilmente removidas por sua 

limpeza após a descofragem da casca. Pode-se concluir que a tecnologia empregue 

no desenvolvimento do molde de borracha pode ser explorada para esta aplicação.  

 

Figura 7.15 − Descofragem da casca 24 horas após a sua betonagem. 
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(a) (b) 
Figura 7.16 − Retirada das tiras de borracha na região das juntas (a); Aspecto da face 

inferior da casca, após a retirada das tiras de borracha (b). 
 

7.3 ENSAIO DA CASCA 
 

O ensaio foi realizado sob controlo de deslocamento à velocidade de 0.01 mm/seg, 

pelo LVDT4 ( Figura 7.17(a)). A célula de carga tinha capacidade de 100 kN. A carga 

era distribuída na largura da casca, tendo sido aplicada a ¼ do vão, distanciada de 

1 m do apoio móvel e de 3 m do apoio fixo, ver  Figura 7.17. No sentido de se aplicar 

uma carga distribuída a toda a largura da casca, entre o pistão do actuador e a casca, 

foi colocada uma viga de aço apoiada sobre uma viga de madeira em formato de 

cunha ( Figura 7.17 (b)). Para manter o posicionamento desta viga de madeira, e 

evitar o seu deslizamento devido à inclinação da casca, foram colocadas duas vigotas 

de madeira de 1.30 m, no lado inferior e superior da casca, ligadas entre si por meio 

de tirantes, ver  Figura 7.17 (c).  
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(a) 

(b) (c) 
 Figura 7.17 –Sistema de ensaio: Vista geral da casca com instrumentação (a); Aplicação 

da carga a ¼ do vão da casca (b); Detalhe das vigotas ligadas por tirantes (c). 
 

7.3.1 INSTRUMENTAÇÃO  

 

A casca foi instrumentada por meio de 6 transdutores de 

deslocamentos (LVDTs) e 5 extensómetros (EXTs). Os LVDTs 1, 2 e 3 foram 

colocados na região inferior da casca, na linha de aplicação da carga, conforme a 

Figura 7.18 (a). O LVDT 2 foi posicionado a meio vão da largura do painel, e os 

LVDTs 1 e 3 foram colocados a 150 mm do bordo da casca. O LVDT 4 foi utilizado 

para o controlo do ensaio, estando acoplado ao actuador de carga (Figura 7.18 (b)). O 

LVDT5 foi posicionado para medir o deslocamento central da casca (Figura 7.18 (c)). 

O LVDT6 foi colocado de forma a medir o deslocamento a ¼ do vão, no vão oposto ao 

da aplicação da carga (Figura 7.18 (d)).  
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.18 – Posicionamento dos LVDTs: LVDTs na linha de aplicação da carga (a); 
LVDT para controlo do ensaio (b); LVDT para medir o deslocamento a meio vão (c); LVDT 

posicionado a ¼ do vão oposto ao da aplicação da carga (d). 
 

No apoio esquerdo da casca, os deslocamentos u1 e u2 estavam impedidos, sendo 

livre a rotação em torno de u2, ver Figura 7.19 (a). No outro apoio, da direita, apenas 

os deslocamentos verticais ficaram impedidos (Figura 7.19 (b)). No entanto, dois 

varões de aço lisos, de 10 mm de diâmetro, foram utilizados como tirantes, ligando os 

pontos extremos dos dois bordos de apoio da casca, ver Figura 7.19 (b).  
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(a) (b)  
Figura 7.19 – Apoios da casca: Apoio do lado esquerdo (a); Apoio do lado direito (b).  
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A Figura 7.20 apresenta um detalhe do apoio móvel, o qual era constituído por 

uma barra metálica, de geometria cilíndrica, chanfrada a 105 graus. O chanfro foi 

executado com o objectivo da barra servir de leito para o canto inferior das 

extremidades da casca. Para evitar o atrito entre a laje de pavimento do laboratório e o 

cilindro metálico, foram colocadas duas folhas de teflon, pinceladas com óleo entre 

elas, para se assegurar melhor deslizamento entre elas.  

 

105°

95

Barra metálica
chanfrada

Tirante

 
 

Figura 7.20 –Detalhe do apoio da casca. 
 

Nas barras de aço de 8 mm de diâmetro foram aplicados 3 extensómetos. Estes 

extensómetros ficaram posicionados na linha de aplicação da carga, no varão da junta 

central e nos varões das juntas adjacentes à central. A meio vão de cada um dos dois 

tirantes de aço foi também colado um extensómetro. A Figura 7.21 mostra um 

extensómetro fixado a um dos dois tirantes. 

 

(a) (b) 
Figura 7.21 – Extensómetros utilizados na instrumentação dos varões de aço: 

extensómetro posicionado na metade do comprimento de um dos tirantes (a); Extensómetro 
colocado na armadura longitudinal central (b). 

 

A Figura 7.22 (a) apresenta um desenho esquemático do sistema de ensaio da 

casca, contendo o pórtico metálico, o carregamento, e a instrumentação utilizada. Na 
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Figura 7.22 (b) encontra-se ilustrada uma vista lateral da casca ensaiada, e na 

Figura 7.22 (c) está representada a secção transversal da casca. 
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(c) 

Figura 7.22 – Configuração do ensaio da casca: Vista de frente (a); Vista lateral (b); 
Secção transversal da casca (c). Dimensões em mm. 



CAPÍTULO 7 – CONSTRUÇÃO E ENSAIO DA CASCA DE ALVENARIA CERÂMICA ARMADA 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 200

 

7.3.2 RESULTADOS DO ENSAIO 

 

No final do ensaio, foram verificadas 14 fissuras principais na face superior da 

casca. Na Figura 7.23 podem ser visualizadas 12 destas fissuras que se distribuem 

desde a região próxima ao apoio fixo, até o centro da casca, próximo ao LVDT5. A 

distância entre fissuras consecutivas está indicada na Tabela 7.3. As leituras destas 

distâncias foram realizadas nos bordos e a meio da largura da casca.  

 

Figura 7.23 – Configuração das fissuras. 
 

Tabela 7.3 – Distância entre as fissuras. 

Distância entre Fissuras (mm) Fissuras 
Bordo esquerdo Meio da largura Bordo direito 

F1-F2 160 150 120 
F2-F3 140 155 – 
F3-F4 130 60 180 
F4-F5 95 162 145 
F5-F6 155 110 160 
F6-F7 75 135 – 
F7-F8 100 70 – 
F8-F9 80 120 140 
F9-F10 125 135 160 

F10-F11 70 130 0 
F11-F12 160 90 165 

 

A primeira fissura visível da casca surgiu aos 17 kN, na região próxima a ¼ do vão, 

na parte oposta à da aplicação da carga.  
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O LVDT5, na região central da casca, registou deslocamentos muito pequenos (ver 

Figura 7.24), pelo facto de estar localizado na região de mudança de comportamento 

da casca (a camada de betão passa de traccionada a comprimida). No gráfico da 

Figura 7.24, os valores negativos para os LVDTs 1, 2 e 3, no eixo dos deslocamentos, 

significam deslocamentos descendentes. Os LVDTs (1, 2 e 3), posicionados na região 

sob a linha de aplicação da carga, registaram deslocamentos similares durante todo o 

ensaio. O LVDT6 (valores positivos significam deslocamentos ascendentes), simétrico 

ao LVDT2, registou deslocamentos ascendentes, pelo que a zona entre o LVDT5 e o 

apoio ficou submetida a momentos negativos (tracções na face superior). No entanto, 

os deslocamentos do LVDT6 foram inferiores aos lidos pelos LVDTs sob a linha de 

carga. É importante observar que para o LVDT4 de controlo, o valor positivo significa 

que o piston do actuador de carga está causando o movimento descendente da casca. 

A região central da casca, onde estava posicionado o LVDT5 quase não se deslocou, 

ver Figura 7.24.  

A estrutura apresentou comportamento dúctil, com fissuras distribuídas ao longo 

de toda a região traccionada da camada de betão, e com a entrada em cedência da 

armadura longitudinal para uma carga próxima dos 27 kN. 
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Figura 7.24 – Relação entre os deslocamentos nos LVDTs e a força (deslocamento 

negativo significa deslocamento descendente). 
 

O ensaio foi dado por concluído após ter verificado que a fendilhação tinha 

estabilizado e a armadura longitudinal tinha entrado em cedência, pelo que se 

procedeu à descarga da casca. No sentido de avaliar a influência da fendilhação da 
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camada de betão e da incursão plástica nas armaduras longitudinais, na resposta da 

casca, esta voltou a ser carregada sob a mesma configuração de ensaio.  

O gráfico da Figura 7.25 apresenta a relação entre os deslocamentos registados 

pelos LVDTs e a carga aplicada na fase de recarga. Durante esta fase não houve 

formação de novas fendas.  

Como o LVDT5 estava localizado na região de mudança de comportamento da 

casca, este não registou valores muito diferentes dos do primeiro ensaio. 
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Figura 7.25 – Relação entre os deslocamentos nos LVDTs e a força na fase de recarga da 

casca. 
 

As extensões registadas pelos extensómetros 4 e 5 foram de valor muito reduzido, 

indicando que as extensões nos tirantes não foram significativas. O ext 1 não registou 

valores confiáveis, talvez por estar avariado. Já os valores lidos nos extensómetros 2 e 

3 indicaram que os correspondentes varões de aço entraram em cedência para uma 

carga próxima de 22 kN, ver Figura 7.26. 
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Figura 7.26 – Relação entre a força e as extensões. 

 

Para a máxima flecha alcançada no primeiro carregamento, a capacidade de carga 

na fase de recarga foi similar à que tinha sido registada nessa primeira fase. No 

entanto, a resposta deformacional até à entrada em cedência das armaduras foi 

bastante distinta nas duas fases, tendo sido muito menos rígida na fase de recarga, 

dado o estado avançado de fendilhação da camada de betão no início da recarga, ver 

Figura 7.27.  
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Figura 7.27 – Sobreposição dos gráficos da relação entre os deslocamentos dos LVDTs e 

a força aplicada, do primeiro carregamento (c1) e do segundo carregamento (c2). 
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7.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O resultado final da casca foi bastante satisfatório, uma vez que os tijolos à vista 

não ficaram manchados de betão, a camada superior ficou bastante regular, as juntas 

apresentaram dimensões uniformes e excelente preenchimento.  

A casca mostrou-se bastante dúctil e resistente a cargas elevadas por forma a 

atender as características desejáveis para este tipo de estrutura.  

Uma comparação entre o comportamento estrutural da casca em alvenaria 

cerâmica armada (do presente estudo), uma casca em alvenaria tradicional 

Failla et al. (2004), e de duas cascas construídas conforme o modelo de 

Sarrablo (2002), foi realizada, ver Figura 7.28. A apreciação desta figura permite 

verificar que a casca realizada no presente estudo revelou rigidez inicial menor que a 

de um modelo tradicional apresentado no trabalho de Failla et al. (2004), no entanto, 

apresentou um melhor desempenho, quer em termos de resistência, quer em termos 

de ductilidade.  

Comparada com os modelos construídos por Sarrablo (2002), a casca em estudo 

mostrou-se bem mais resistente e mais rígida. 

Sarrablo (2002) ensaiou uma série de cascas em alvenaria cerâmica armada com 

a mesma directriz e vão do presente trabalho. No entanto, a cobertura e as juntas da 

alvenaria foram executadas com argamassa. A soma das espessuras das camadas de 

alvenaria e da camada de argamassa destas cascas foi de 75 mm, isto é, 20 mm a 

menos que a do presente estudo. Esta diferença de 20 mm foi certamente responsável 

em larga medida pela diferença de rigidez e resistência verificada entre as cascas de 

Sarrablo (2002) e a deste estudo, ver Figura 7.28. As cascas de Sarrablo, 

apresentadas nesta figura, apresentavam resistência à compressão da argamassa e 

taxa de armadura longitudinal similares às utilizadas no presente estudo. 

No trabalho de Failla et al. (2004) está apresentado um estudo experimental a 

respeito de uma casca de alvenaria tradicional, construída com blocos, com as 

dimensões e condições de carregamento similares ao da casca de alvenaria cerâmica 

armada apresentada neste trabalho.  

Palácio et al. (2003a,b) realizou um estudo numérico não linear, em elementos 

finitos, utilizando-se das ferramentas disponíveis no programa DIANA, das cascas 

ensaiadas por Sarrablo (2002). Entretanto, de acordo com Palácio et al. (2003a,b), a 

simulação numérica não representou bem os resultados experimentais. A grande 

influência das resistências à tracção e de escoamento do aço no comportamento da 

estrutura foram algumas das justificativas encontrada para tal diferença de 
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comportamento. Como conclusão, admitiu-se que seria necessário um estudo mais 

criterioso a respeito da aderência aço/argamassa.  
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Figura 7.28 – Comparação entre os resultados do presente trabalho com resultados de 

outros trabalhos.  
 

A fim de provar a sensibilidade do modelo numérico às propriedades de resistência 

à tracção do modelo, Palácio et al. (2003b) executou duas análises, uma considerando 

o comportamento à tracção idealmente plástico, e outra considerando o 

comportamento à compressão idealmente plástico. Estas análises permitiram verificar 

que o modelo de casca em alvenaria armada é bastante sensível aos valores de 

resistência à tracção e de escoamento da armadura. Esta conclusão pode ser 

confirmada por meio da Figura 7.27, em que no recarregamento, a casca conseguiu 

atingir o valor de carga do primeiro carregamento. Este facto mostrou que a resistência 

da casca foi dependente da armadura, uma vez que os tijolos e o betão já se 

encontravam fissurados. O comportamento da casca foi influenciado pela camada de 

betão e de alvenaria apenas no início do ensaio, durante o processo de formação das 

fissuras. 

Uma vez que os resultados da casca apresentados neste trabalho incluem ampla 

informação sobre as propriedades dos materiais, admite-se que uma simulação 

numérica avançada possa agora apresentar melhores resultados e uma compreensão 

clara dos parâmetros relevantes para a resposta. Desta forma, será possível no futuro 

efectuar um estudo numérico paramétrico e providenciar ferramentas adequadas de 

análise estrutural simplificada, baseadas na análise limite. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 
 

 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho foram efectuados ensaios de caracterização mecânica de 

materiais com possibilidade de aplicação na construção de cascas pré-fabricadas de 

alvenaria cerâmica armada. 

Os materiais foram seleccionados após caracterização do seu comportamento 

mecânico, e após a avaliação da sua interacção, por meio de ensaios com painéis 

representativos do sistema de casca proposto.  

Com base na análise dos resultados destes ensaios e no avanço da definição da 

solução tecnológica, alguns materiais foram sendo substituídos por outros mais 

apropriados para a aplicação em estudo. 

Desta forma, o processo de desenvolvimento da solução tecnológica incluiu as 

seguintes etapas: 

 

 Escolha de materiais a serem aplicados; 

 Ensaio de cada material isolado para a avaliação das suas propriedades 

mecânicas; 

 Ensaios de painéis representativos do sistema estrutural adoptado para a 

casca. Foi efectuado um programa experimental para avaliar o 

comportamento destes painéis sob carregamentos que introduzem 

momentos flectores e esforços de corte e um outro sob carregamento que 

introduzem esforços de membrana; 

 Construção de uma casca-protótipo em alvenaria armada; 

 Ensaio da casca-protótipo; 

 Avaliação crítica dos resultados. 
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Dos ensaios executados com os materiais escolhidos, ver Capítulo 3, verificou-se 

que as duas primeiras composições de betão não eram adequadas para o 

preenchimento simultâneo das juntas e da camada de betão numa configuração de 

casca curva. A necessidade de um micro-betão apropriado para o preenchimento das 

juntas armadas, e que, ao mesmo tempo, não deslizasse quando aplicado na camada 

complementar de betão, era de fundamental importância. De notar que poderiam ser 

aplicados dois betões de composições diferentes, um para as juntas, e um outro para 

a camada complementar. No entanto, esta solução aumentaria significativamente a 

complexidade do processo, podendo inviabilizar a aceitação deste sistema estrutural 

pela Indústria da Construção Civil. Acredita-se que a composição final proposta de 

micro-betão se ajustou bem às condições desejadas.  

Os primeiros tijolos cerâmicos utilizados no trabalho foram substituídos por tijolos 

mais homogéneos em termos de resistência, dimensões e coloração. Com o propósito 

de melhorar as condições de aderência entre o tijolo e o betão, os tijolos finais foram 

fabricados com três faces rugosas, diferente dos tijolos iniciais que tinham apenas 

uma face rugosa.  

Nos ensaios de tracção directa dos tijolos finais, observou-se que nem sempre foi 

possível registar a curva pós-pico, devido à elevada resistência dos mesmos. Notou-se 

também uma grande dispersão em termos de valores de resistência à tracção, 

consequência da falta de homogeneidade da pasta e da fendilhação interna do tijolo, 

devido ao processo de cozedura. A média da resistência à tracção foi de 0.91 MPa. 

Para avaliar a influência da anisotropia associada ao processo de extrusão do tijolo na 

resistência à compressão dos tijolos, estes foram ensaiados em duas direcções, 

longitudinal e transversal, ver Capítulo 3. A resistência à compressão na direcção 

longitudinal, para os tijolos finais, foi de 72.6 MPa, valor bem mais elevado que o da 

resistência à compressão do betão da camada complementar. 

O módulo de elasticidade dos tijolos e do betão foi de aproximadamente 21 GPa e 

20 GPa, respectivamente. A presença das juntas introduz um aumento da deformação 

na alvenaria, pelo que o módulo de elasticidade da alvenaria deve ser menor que o do 

tijolo. Esta deformação foi verificada em todos os ensaios de painéis representativos 

da casca, quando submetidos à compressão, principalmente durante o processo de 

acomodação das juntas aos tijolos, na fase inicial dos ensaios. 

Nos ensaios de corte, os painéis representativos revelaram dilatância em torno de 

0.25, superior à obtida em alvenarias correntes. Este valor é justificado pelo efeito da 

engrenagem das fendas que atravessam as juntas de betão. A coesão encontrada foi 

de 1.35 MPa. Apesar dos painéis terem sido constituídos com juntas contínuas, 

diferente do que é realizado em alvenarias convencionais, parece que esta 
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configuração não teve influência significativa em termos dos valores obtidos para 

coesão e ângulo de atrito. 

Os ensaios de flexão permitiram verificar que os painéis ensaiados com a camada 

de betão virada para cima entraram em regime não linear antes dos painéis ensaiados 

com camada de betão na face inferior. Este comportamento deve-se à reduzida 

resistência à tracção da interface betão-tijolo. Os painéis ensaiados com a camada de 

betão para baixo também apresentaram rigidez inicial mais elevada. Por outro lado, os 

painéis ensaiados com a camada de betão virada para cima apresentaram maior 

capacidade de carga que os invertidos, pois dispunham de maior percentagem de 

armadura longitudinal de tracção. 

Para simular o comportamento destes painéis ensaiados à flexão, foi utilizado um 

modelo numérico de secção. Segundo este modelo, a secção transversal do painel é 

discretizada em camadas de forma a ter em conta o comportamento dos distintos 

materiais que a constituem. Com base na rigidez tangencial à flexão, obtida da relação 

momento-curvatura das secções representativas do painel, determinou-se a matriz de 

rigidez tangencial dos elementos de viga de dois nós de Euler-Bernoulli utilizados na 

discretização do painel, pelo que, por aplicação da formulação matricial do método dos 

deslocamentos simulou-se a resposta deformacional dos painéis ensaiados. 

Verificou-se que o modelo numérico utilizado conseguiu prever com boa precisão o 

comportamento deformacional dos painéis e a sua capacidade de carga. Notou-se que 

o comportamento dos painéis foi condicionado pelas propriedades mecânicas dos 

varões de aço. 

Dos ensaios biaxiais realizados, constatou-se que a rotura do painel foi 

determinada pelo esmagamento nas suas extremidades, nas regiões em contacto com 

as placas de apoio, principalmente quando não havia sido executado o preenchimento, 

com grout, dos furos dos tijolos de extremidade. O preenchimento destes, com grout, 

contribuiu para que as tensões de compressão fossem transmitidas de forma mais 

efectiva para regiões mais centrais dos painéis. A encurvadura dos varões de aço 

provocou não só o destacamento do betão das juntas, mas também de paredes dos 

tijolos, pelo facto destes estarem ligados às juntas de betão.  

O destacamento das paredes de tijolos e a concentração de tensões nas regiões 

mais extremas dos painéis foram responsáveis pela redução da capacidade de carga 

verificada nalguns painéis.  

Os ensaios biaxiais permitiram verificar que a ligação entre a camada de betão e a 

camada da alvenaria é o elo mais fraco deste sistema estrutural. De facto, as duas 

camadas separam-se quando os painéis são submetidos à compressão. Como já era 
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esperado, notou-se que a alvenaria foi mais deformável que a camada de betão, 

principalmente na fase inicial dos ensaios. 

 

Tendo sido seleccionados os materiais e feita a caracterização do seu 

comportamento por meio de investigação experimental, e tendo sido avaliado o 

comportamento de painéis representativos do sistema estrutural idealizado para a 

casca, estava-se em condições de construir uma casca em escala real. Para isto, foi 

elaborado um molde de borracha para os tijolos cerâmicos. Este molde foi colocado 

sobre o molde de madeira de geometria catenária. Os tijolos foram encaixados no 

molde de borracha sem que houvesse a necessidade de rectificá-los. De notar que o 

molde permitiu o bom encaixe dos tijolos.  

Como resultado final, obteve-se uma casca cujos tijolos à vista não ficaram 

manchados de betão. A camada superior ficou bastante regular, as juntas 

apresentaram dimensões uniformes e com excelente preenchimento. 

A casca foi então submetida a carregamento tipo faca, a ¼ do vão. Observou-se 

que a casca revelou um comportamento bastante dúctil, apresentando fissuras 

distribuídas ao longo de toda a parte traccionada da camada de betão.  

O ensaio permitiu concluir que a carga última da casca depende principalmente da 

quantidade de armadura longitudinal utilizada. No entanto, a fase de fissuração da 

casca é condicionada pela resistência da camada de betão, da camada de alvenaria e 

da ligação tijolo/betão. 

Como conclusão, pode-se dizer que a casca foi capaz de responder com sucesso 

às solicitações impostas no carregamento. O sistema adoptado para a pré-fabricação 

das cascas em alvenaria cerâmica armada conseguiu satisfazer os requisitos exigidos 

pelo estudo desenvolvido permitiu atingir os objectivos iniciais deste trabalho. 

 

8.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

No âmbito do trabalho efectuado foi constatada a existência de um campo vasto de 

assuntos que, se tratados com profundidade, contribuem para um melhor domínio do 

comportamento de cascas em alvenaria cerâmica armada. Nos pontos seguintes 

enumeram-se alguns desses assuntos. 

 

No que diz respeito à caracterização mecânica dos materiais, percebe-se uma 

carência de resultados referentes ao comportamento da ligação tijolo/material 

cimentício. De notar a necessidade de realizar ensaios que garantam maior 

estabilidade na fase de amolecimento dos provetes, principalmente nos ensaios de 
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tracção directa com provetes de tijolo, de forma a serem determinados os parâmetros 

de fractura destes elementos. 

 

Estudar a influência da penetração do betão nos furos dos tijolos, no 

comportamento de painéis de alvenaria cerâmica armada, quando submetidos a 

carregamentos que introduzem esforços de flexão. 

 

Realização de ensaios biaxiais de tracção-tracção e tracção-compressão em 

painéis representativos do modelo adoptado neste trabalho, de forma a definir a 

superfície completa de rotura destes sistema estrutural. 

 

Estudo da ligação das zonas de transição entre duas cascas de alvenaria cerâmica 

armada contíguas, para o caso de vãos médios. 

 

Execução de ensaios cíclicos da casca de alvenaria cerâmica armada com carga 

tipo faca, a ¼ do vão, de forma a avaliar o comportamento deste sistema estrutural 

sob carregamentos que introduzem, de forma alternada, momentos flectores positivos 

e negativos. 

 

Utilizar as propriedades dos materiais, obtidas neste trabalho, para realizar estudos 

numéricos paramétricos para diferentes vãos, e diversas condições de carregamento. 
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

MATERIAL Meia areia    

PESO TOTAL DA 
AMOSTRA (g) 

1000.50    

PENEIROS PESO RETIDO %RETIDA %RETIDA 
ACUMULADA 

%PASSADA 

3’’ 76.2    100.00 

2’’ 50.8    100.00 

11/2’’ 38.1    100.00 

1’’ 25.4    100.00 

3/4’’ 19.1    100.00 

1/2’’ 12.7    100.00 

3/8’’ 9.52    100.00 

4 4.76 18.80 1.88 1.88 98.12 

8 2.38 130.70 13.06 14.94 85.06 

16 1.19 259.50 25.94 40.88 59.12 

30 0.595 279.70 27.96 68.84 31.16 

50 0.297 205.90 20.58 89.42 10.58 

100 0.149 100.20 10.01 99.43 0.57 

200 5.30 5.30 0.53 99.96 0.04 

RESTO 0.40 0.04 100.00 0.00 

TOTAL 1000.50 100.00 

  
Figura A.1 – Granulometria da areia média 0.6-5mm. 



ANEXO A – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO AGREGADOS 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 227

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

d 1/5

%
 P

A
SS

A
D

A
 (T

ot
al

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0.1 0.5 2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

%
 R

ET
ID

A
 (A

cu
m

ul
ad

a)

0.3 0.40.2 1 3 4

mm

20
0

10
0

50 30 16 8 4 3/
8" 1/
2" 3/
4"

1" 11
/2

"

2" 3"

150

 
Figura A.2 – Curva granulométrica da areia média 0.6-5mm. 
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

MATERIAL Areia fina    

PESO TOTAL DA 
AMOSTRA (g) 

1000.00    

PENEIROS PESO RETIDO %RETIDA %RETIDA 
ACUMULADA 

%PASSADA 

3’’ 76.2    100.00 

2’’ 50.8    100.00 

11/2’’ 38.1    100.00 

1’’ 25.4    100.00 

3/4’’ 19.1    100.00 

1/2’’ 12.7    100.00 

3/8’’ 9.52    100.00 

4 4.76    100.00 

8 2.38    100.00 

16 1.19    100.00 

30 0.595 36.50 3.65 3.65 96.35 

50 0.297 816.40 81.64 85.29 14.71 

100 0.149 140.60 14.06 99.35 0.65 

200 5.30 2.80 0.28 99.63 0.37 

RESTO 3.70 0.37 100.00 0.00 

TOTAL 1000 100.00 

  
Figura A.3 – Granulometria da areia fina 0.3-0.6mm. 
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Figura A.4 – Curva granulométrica da areia fina 0.3-0.6mm. 
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

MATERIAL Gravilha 5/10    

PESO TOTAL DA 
AMOSTRA (g) 

2999.00    

PENEIROS PESO RETIDO %RETIDA %RETIDA 
ACUMULADA 

%PASSADA 

3’’ 76.2    100.00 

2’’ 50.8    100.00 

11/2’’ 38.1    100.00 

1’’ 25.4    100.00 

3/4’’ 19.1    100.00 

1/2’’ 12.7    100.00 

3/8’’ 9.52 64.30 2.14 2.14 97.86 

4 4.76 1977.00 65.92 68.07 31.93 

8 2.38 802.80 26.77 94.83 5.17 

16 1.19 61.40 2.05 96.88 3.12 

30 0.595 22.10 0.74 97.62 2.38 

50 0.297 15.50 0.52 98.14 1.86 

100 0.149 17.20 0.57 98.71 1.29 

200 5.30 30.40 1.01 99.72 0.28 

RESTO 8.30 0.28 100.00 0.00 

TOTAL 2999.00 100.00 

 
Figura A.5 – Granulometria da brita 5-10mm. 
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Figura A.6 – Curva granulométrica da brita 5-10mm. 
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Figura B.1 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 1, da barra de aço de φ6mm.  
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Figura B.2 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 2, da barra de aço de φ6mm. 
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Figura B.3 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 3, da barra de aço de φ6mm. 
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Figura B.4 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 4, da barra de aço de φ6mm. 
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Figura B.5 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 5, da barra de aço de φ6mm. 



ANEXO B – RELAÇÕES TENSÕES–EXTENSÕES PARA OS VARÕES DE AÇO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 238

 
Figura B.6 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 6, da barra de aço de φ6mm. 
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Figura B.7 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 1, da barra de aço de φ8mm. 
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Figura B.8 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 2, da barra de aço de φ8mm. 



ANEXO B – RELAÇÕES TENSÕES–EXTENSÕES PARA OS VARÕES DE AÇO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 241

 
Figura B.9 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 3, da barra de aço de φ8mm. 



ANEXO B – RELAÇÕES TENSÕES–EXTENSÕES PARA OS VARÕES DE AÇO 

Estudo Experimental sobre a Pré-fabricação de Cascas de Alvenaria Cerâmica Armada 242

 
Figura B.10 – Resultados do ensaio de tracção, do provete 4, da barra de aço de φ8mm. 
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Figura B.11 – Ensaio de tracção, da malha electrossoldada, φ3mm, provete 1. 
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Figura B.12 – Ensaio de tracção, da malha electrossoldada, φ3mm, provete 2. 
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Figura B.13 – Ensaio de tracção, da malha electrossoldada, φ3mm, provete 3. 
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Figura B.14 – Ensaio de tracção, da malha electrossoldada, φ3mm, provete 4. 

 


