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Resumo 

A reabilitação de edifícios antigos, inicialmente mais dirigida para construções com particular valor 

histórico ou patrimonial, abrange hoje em dia edifícios civis que constituem os designados centros 

históricos. A necessidade de encontrar técnicas de intervenção mais adequadas e sustentáveis, a par da 

complexidade inerente a este tipo de construções, resulta num tema que continua a despertar muito 

interesse no seio da comunidade científica. 

Neste contexto, a presente tese pretende dar um contributo para uma melhor compreensão do 

funcionamento estrutural de paredes em alvenaria de granito de pano único, presentes na maioria dos 

edifícios antigos do centro histórico da cidade do Porto. Sendo as paredes em alvenaria um dos 

principais elementos de suporte, a caraterização geométrica, material e mecânica destas estruturas 

consiste numa etapa essencial neste tipo de estudo. 

Tendo como referência procedimentos de análise desenvolvidos em Itália, foi proposta uma 

metodologia baseada na observação visual de paredes reais, com o objetivo de relacionar a geometria 

em alçado com as propriedades mecânicas destas alvenarias quando solicitadas por ações verticais e 

ações horizontais no seu plano. 

A identificação das tipologias mais frequentes foi realizada mediante a observação visual e registo 

fotográfico de paredes pertencentes a casos de estudo, e a sua classificação foi atribuída a partir da 

definição e quantificação de índices de irregularidade associados à forma e à dimensão das pedras, 

bem como à organização das mesmas segundo alinhamentos horizontais e verticais. A proposta 

apresentada conduziu a três classificações às quais foram associadas intervalos de valores. Nalguns 

edifícios foram recolhidas amostras de materiais para posterior caraterização física e mecânica em 

laboratório. 

Num dos edifícios estudados, para além da caraterização geométrica e recolha de materiais, foi 

possível extrair e transportar para o laboratório seis painéis de paredes a demolir (quatro com 1.20m de 

largura, dois com 1.60m de largura e ambos com 2.50m de altura e 0.40m de espessura) para serem 

submetidos a ensaios de compressão uniaxial, de compressão diagonal e de corte no plano sob tensão 

vertical contante. Os resultados obtidos permitiram estimar propriedades mecânicas de paredes reais 

(por exemplo, resistência, deformabilidade, ductilidade e coeficiente de amortecimento) e serviram 

como referência aos trabalhos a desenvolver, que envolveram a construção em laboratório de quatro 

modelos de paredes definidos de acordo com as classes de irregularidade propostas (a cada modelo 

corresponde seis painéis de paredes com 1.20m de largura, 1.80m de altura e 0.28m de espessura). 

Foram realizados ensaios de compressão uniaxial em três painéis de parede por tipologia (doze no 

total) que permitiram estimar a resistência e o módulo de elasticidade à compressão. Os resultados 



 

 

obtidos por tipologia possibilitaram avaliar a influência da geometria na resposta das paredes e 

procurar estabelecer uma relação entre as propriedades mecânicas estimadas e o índice de 

irregularidade correspondente. Foi também efetuada uma análise numérica linear de sensibilidade à 

variação da deformabilidade global das paredes face à variação das propriedades dos elementos 

constituintes, culminando com a proposta de correlações empíricas por tipologia. Foi ainda realizada 

uma análise não linear de modo a avaliar a aplicabilidade de um modelo de cálculo na previsão do 

comportamento à compressão destas paredes, no sentido de estimar numericamente a capacidade 

resistente e complementar informação sobre os mecanismos de rotura. 

A análise do comportamento ao corte por tipologia de parede foi realizada a partir de ensaios cíclicos 

de deslocamento horizontal controlado no plano sob força vertical constante. Foram ensaiadas três 

paredes por tipologia, cada uma delas sujeita a diferentes níveis de tensão vertical (0.4, 0.8 e 

1.2N/mm2). Para cada parede foram analisados os mecanismos de rotura, a capacidade resistente, a 

rigidez, a ductilidade, a energia dissipada e o coeficiente de amortecimento. Através desta informação 

foi possível efetuar uma análise comparativa entre as diversas paredes por tipologia e avaliar a 

influência da geometria e do nível de esforço axial na resposta global. Por outro lado, os valores da 

resistência lateral obtidos pela via experimental foram também comparados com os obtidos através da 

aplicação de métodos analíticos simplificados. No final desta análise procurou-se ainda estabelecer 

uma relação entre os parâmetros mecânicos e os correspondentes índices de irregularidade por 

tipologia. 

Face aos resultados anteriores, obtidos nos ensaios de compressão uniaxial e de corte no plano, foram 

estudadas duas propostas para o melhoramento do comportamento estrutural de paredes típicas de 

edifícios antigos da cidade do Porto, representada por uma das tipologias analisada. A primeira 

proposta é dirigida a casos de reconstrução e consiste na alteração do processo construtivo 

(nomeadamente pela não utilização de calços de assentamento), enquanto a segunda consiste numa 

solução de reforço por injeção de argamassa a aplicar a paredes existentes. Deste modo, foram 

construídos dois novos modelos de paredes (seis painéis de parede por modelo) que foram submetidos 

ao mesmo programa de ensaios dos modelos iniciais, isto é, ensaios de compressão uniaxial e ensaios 

de corte cíclicos no plano sob esforço axial constante. Os resultados obtidos foram devidamente 

analisadas e comparados com os encontrados no modelo não intervencionado, concluindo-se que as 

duas soluções apresentadas (apropriadas para diferentes cenários de reabilitação) melhoram muito 

significativamente o desempenho estrutural deste tipo de alvenarias sob a ação de forças verticais e 

horizontais atuando no plano da parede.  

 



Abstract 

Rehabilitation of old constructions, although first directed towards invaluable historical and heritage 

masterpieces, is nowadays a matter of particular concern also for common buildings which constitute 

the so-called historical urban centres. Moreover, the call for suitable and sustainable intervention 

techniques, along with the inherent complexity of these constructions’ types, makes it a topic which 

strongly draws the attention and interest of the scientific community. 

In that framework, this thesis aims at contributing for a better knowledge about the structural 

behaviour of one-leaf granite masonry walls which are present in most of old buildings of the 

historical centre of Porto, Portugal. Since masonry walls are one of the main load bearing elements, 

their geometrical, material and mechanical characterization is an essential task for the structural 

analysis of those old building types. 

Having as background reference some typology analysis procedures developed in Italy, complemented 

herein with novel criteria and tools, a comprehensive methodology is proposed for the characterization 

of real masonry walls. The core objective is, therefore, the attempt to find some relation between the 

height wise wall geometry and the mechanical properties of the masonry when they are subjected to 

in-plane vertical and horizontal loading. 

The identification of most frequent walls’ typologies was based on the visual observation and 

photographic record of structural walls of several case studies. The corresponding classification was 

defined resorting to the definition and quantification of irregularity indices associated with the stones’ 

shape, dimensions and positioning relative to horizontal and vertical alignments. The proposal led to 

walls’ classification into three irregularity levels, scored according to proposed ranges of the above 

mentioned indices. From some surveyed buildings, material samples were collected for in lab physical 

and mechanical characterization. 

Beyond the geometric characterization and material sampling, for one of the studied buildings it was 

possible to extract six panels from a wall meant to be demolished (four panels 1.20m wide and six 

others 1.60m wide, all of them 2.50m high and 0.40m thick) and to take them into the laboratory for 

testing under uniaxial compression, diagonal compression and shear-compression tests. The obtained 

results allowed estimating mechanical properties of real walls (namely strength, elastic modulus, 

ductility and damping) and served as reference for the subsequently developed studies which involved 

in lab construction of four wall models defined according to the proposed irregularity classes, each 

model divided into six panels 1.20m wide, 1.80m high and 0.28m thick. 

Uniaxial compression tests were made on three panels of each wall typology (twelve panels in total), 

in order to obtain estimates of compressive strength and elastic modulus. The obtained results allowed 



 

 

evaluating the influence of the typology geometry on the wall response, seeking for a relation between 

the obtained mechanical properties and the irregularity index of that typology. Furthermore, several 

numerical linear analyses were made to assess the sensitivity of the elastic moduli for different 

properties of the wall components (stone and mortar), which allowed proposing empirical formulae for 

each typology. In addition, non-linear analyses were also carried out in order evaluate the applicability 

of a numerical model, based on continuum damage mechanics, to predict the compressive response of 

these wall types, namely to estimate the mechanical capacity and to provide complementary 

information about failure mechanisms. 

The shear behaviour analysis by wall typology was based on quasi-static cyclic tests carried out under 

in plane horizontal controlled displacement with constant vertical force. Again, three wall panels were 

tested by typology, but each panel was loaded for different vertical stress (0.4, 0.8 and 1.2 N/ mm2). 

Failure mechanisms, shear strength, stiffness, ductility, dissipated energy and damping were analysed 

and quantified for each wall panel. This information allowed making comparative analyses between 

the different typology panels and also assessing the influence of the geometry and the vertical stress on 

the global response of the walls. Furthermore, the experimentally obtained lateral strength values were 

compared against corresponding estimates resulting from simplified analytical methods. Finally, an 

attempt was made for establishing proposals for possible relations between mechanical parameters and 

irregularity indices corresponding to each wall typology. 

Following the results obtained from uniaxial compression and shear-compression tests, two proposals 

were studied for the structural behaviour improvement of typical masonry walls of Porto old buildings 

(or similar ones). The first proposal is suitable for cases where walls’ reconstruction is the option 

considered for the rehabilitation, since it includes modifications of the construction process of the wall 

(e.g. by avoiding the use of wedges); the second one consists on the strengthening solution by mortar 

injection of existing walls. From the three typologies previously considered, only one was considered 

for this part of the study, for which two other wall models were built (similar to the previous ones, 

leading to six panels for each model). The so-obtained twelve wall panels were subjected to the same 

experimental programme as for the previous ones, namely uniaxial compression tests (three per wall 

model) and shear-compression tests under the same vertical stress as mentioned above. The obtained 

results were analysed and compared with those from the original model (with no strengthening 

intervention), which allowed concluding that both interventions (suitable for different rehabilitation 

scenarios) were found to improve very significantly the structural performance of this type of masonry 

under vertical and horizontal in-plane loading. 
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Capítulo 1 

Introdução  

1.1 Enquadramento geral  

Em Portugal e nos últimos anos têm surgido diversos programas de apoio financeiro orientados para a 

conservação e reabilitação do edificado. O setor da construção nova tem sofrido um abrandamento e 

verifica-se um maior investimento e interesse das entidades públicas e privadas no mercado da 

reabilitação, com maior destaque para os edifícios habitacionais. Cada vez mais a reabilitação de 

edifícios antigos não está apenas limitada às construções de grande valor histórico ou patrimonial, 

surgindo também interesse por edifícios civis, que constituem os designados centros históricos. A 

reabilitação das zonas históricas tem sido encarada como uma estratégia necessária à revitalização 

económica e social dos centros urbanos, que se caracterizam por edifícios em avançado estado de 

degradação devido à falta de manutenção e ao progressivo abandono dos centros das cidades. 

Na reabilitação dos edifícios antigos, em particular dos de alvenaria de pedra, verifica-se a necessidade 

de encontrar as técnicas de intervenção mais adequadas que permitam preservar parte importante deste 

património cultural. As construções antigas, incluídas na designada arquitetura popular, caracterizam-

se por uma considerável complexidade associada às incertezas do comportamento dos elementos 

constituintes, às propriedades dos materiais no estado atual, bem como à evolução do seu desempenho 

ao longo do tempo. Apesar de se tratar de um sistema construtivo muito antigo, o conhecimento do seu 

funcionamento estrutural e a definição de soluções de intervenção mais adequadas ainda necessita de 

muita investigação. Trabalhos científicos desenvolvidos por diferentes investigadores têm permitido 

obter novos conhecimentos sobre este tema (Arêde et al., 2012; Vasco et al., 2012; Silva, 2012; Costa 

A., 2012; Borri et al., 2011; Costa et al., 2010; Cóias, 2007; Vasconcelos, 2005; Teixeira, 2004; 

Corradi et al., 2003; Casella, 2003; Appleton, 2003; Roque, 2002; Binda et al., 2001; Pinho, 2000;). 

Contudo, estas estruturas exigem alguma humildade e precaução de modo a propôr medidas de 

intervenção que garantam o respeito e a salvaguarda do existente. 

Os edifícios antigos necessitam de ser cuidadosamente estudados e a sua análise deverá passar pela 

realização de trabalhos de inspeção e de diagnóstico que envolvam a observação e o registo dos 

principais elementos de suporte, nos quais se incluem as paredes em alvenaria de pedra. A 

identificação das tipologias mais frequentes e o levantamento dos danos presentes em casos de estudo 
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consiste numa etapa essencial neste tipo de análise. O recurso a técnicas experimentais in situ ou em 

laboratório constitui o melhor meio para procurar colmatar a escassez de conhecimento sobre o 

comportamento dos materiais e dos elementos estruturais no seu conjunto. Por outro lado, apesar de se 

assistir a uma forte atividade de investigação neste domínio, ainda existe alguma dificuldade em 

dispor de modelos numéricos capazes de simular o real comportamento destas estruturas, e de forma 

mais específica quando aplicados a estudos de reforço estrutural. 

Na realidade, várias etapas devem ser seguidas quando se pretende intervir em construções antigas, 

mas algumas destas fases podem ser pouco acessíveis aos técnicos envolvidos em projetos de 

reabilitação e de reforço. Deste modo, as informações obtidas em estudos de investigação devem ser 

compiladas em manuais, que possam servir como referência a projetos de reabilitação de edifícios com 

estas características. Como exemplo, refere-se o Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de 

Edifícios Antigos (Freitas et al., 2012) como guia geral de apoio ao projeto de reabilitação procurando 

preservar o carater das construções antigas, garantindo seu conforto e segurança. 

1.1.1 A reabilitação como forma de salvaguarda do edificado 

A reabilitação de edifícios é um tema que suscita interesse há várias décadas. Durante a época do 

Renascimento, o arquiteto Alberti (1404-1472) apresentou as primeiras ideias sobre a necessidade de 

intervir em edifícios existentes de modo a preservar e garantir a sua longevidade. Em épocas seguintes, 

surgiram diversas personalidades interessadas nesta temática, nomeadamente Viollet-le-Duc (1814-

1874) como fomentador do restauro monumental, Camilo Boito (1835-1914) por ser pioneiro no 

restauro científico recorrendo a técnicas construtivas inovadoras e Luca Bertrani (1854-1933) ao nível 

do restauro histórico pela introdução do conceito de intervenção individualizada e por fomentar a 

pesquisa histórica exaustiva de cada edifício (Choay, 2010). Na Europa, a preocupação de 

salvaguardar e preservar o património construído surge no final do século XIX sob a forma de 

associações ao nível de cada país. Contudo, foi durante o início do século XX que o conceito de 

conservação e preservação do património edificado começou a ser definido de forma sustentada com a 

criação das ‘cartas do património’.  

A primeira carta, ‘Carta de Atenas’, resultou da ata da conferência promovida pelo Conselho 

Internacional de Museus em Atenas sobre a restauração de edifícios históricos, na qual participaram 

especialistas de todo o mundo. Da Carta de Atenas, Outubro de 1931, resultou o princípio de: ‘... 

aconselhar, antes de toda a consolidação ou restauro parcial, a análise escrupulosa das doenças desses 

monumentos, reconhecendo que cada caso apresenta a sua especificidade própria’.  

Foram organizados outros encontros internacionais para abordar e debater esta temática, que culminou 

em 1964 na elaboração da Carta de Veneza - Carta Internacional Sobre a Conservação e a Restauração 

de Monumentos e Sítios, onde se estabeleceu que: ‘ A conservação e o restauro dos monumentos 

constituem uma disciplina que apela à colaboração de todas as ciências e de todas as técnicas que 

possam contribuir para o estudo e salvaguarda...’. 
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Nesta linha de pensamento surgiu o Comité Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

consistindo numa organização constituída por especialistas de todo o mundo (arquitetos, engenheiros, 

historiadores, arqueólogos) que tem por princípio a conservação do património cultural imóvel 

(edifícios, cidades históricas, paisagens e sítios arqueológicos). Em 1975 foi redigida a ‘Declaração de 

Amesterdão’ sobre o Património Arquitetónico Europeu, na qual esteve patente a preocupação de 

preservar os edifícios antigos por se encontrarem ameaçados pela ignorância, negligência, deterioração 

e pressão imobiliária.  

No sentido de complementar a carta de Veneza e de abordar, em particular, a preservação das cidades 

históricas ameaçadas pela crescente urbanização nascido na era industrial, o ICOMOS redigiu a carta 

internacional para a salvaguarda de cidades histórias – Carta de Washington, 1986. Este documento 

visa definir princípios, objetivos e métodos para a proteção e conservação das cidades ou bairros 

históricos, favorecendo a harmonia da vida individual e social. Deste então, tem-se assistido a um 

crescente interesse pela preservação e valorização do património construído, que tem proporcionado 

numerosas reflexões sobre o assunto, conduzindo ao desenvolvimento de programas de investigação 

ao nível de diversos países da Europa. A título de exemplo, em Itália, o Comité Nacional para a 

Proteção Sísmica de Monumentos e do Património Cultural Italiano (CNPPCRS) tem a missão 

institucional de promover a investigação sobre o património cultural exposto a risco sísmico, de modo 

a avaliar a vulnerabilidade sísmica das construções e definir estratégias de atuação para a 

correspondente mitigação. 

Em Portugal, um grupo de empresas da área da construção civil interessadas nesta temática formaram 

uma associação em 1997, Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património 

Arquitetónico (GECoRPA), cujo principal objetivo reside na reabilitação do edificado em geral e na 

preservação do património arquitetónico construído. O GECoRPA propõe-se promover a reabilitação e 

a conservação do edificado, tendo por base três princípios fundamentais: a contenção na intervenção, 

de modo a procurar respeitar a memória construtiva existente; o rigor no planeamento e na execução 

dos trabalhos preconizados e a responsabilização de todos os agentes intervenientes na realização dos 

trabalhos propostos. Por outro lado, as Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU’s) consistem em 

entidades impulsionadoras do processo de reabilitação urbana, através da implementação de 

mecanismo de gestão que melhoram a política de reabilitação, sendo responsáveis pela elaboração de 

documentos estratégicos que traduzem as opções de reabilitação a aplicar em determinadas zonas de 

intervenção.  

Embora Portugal seja um país com um património arquitetónico significativo, o investimento em 

reabilitação de edifícios antigos ainda representa uma parcela muito pequena no mercado da 

construção civil, muito inferior quando comparada com a média europeia. De acordo com os Censos 

2010, cerca de 24% dos edifícios construídos até 1975 não apresentam necessidades de reparação e 

26% apresentam-se muito degradados (Freitas et al., 2012). Parte significativa destes edifícios 

corresponde a património sob a forma monumental ou a edifícios habitacionais e industriais incluídos 

em zonas urbanas. Estas construções são, na sua maioria, constituídos por paredes em alvenaria de 
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pedra, com pavimentos e cobertura em madeira. A preservação destes elementos requer um 

conhecimento detalhado da sua constituição, procurando avaliar as suas principais características. 

1.1.2 Arquitetura tradicional portuguesa 

Desde os tempos primitivos que o homem teve necessidade de se proteger, construindo espaços para 

habitar, que foram sofrendo sucessivas alterações ao longo do tempo. Tal como nos restantes países da 

Europa, a arquitetura em Portugal foi bastante influenciada pelas correntes culturais que 

caracterizaram as várias épocas da sua história, conduzindo a um panorama arquitetónico muito 

enriquecido. 

Ao nível dos edifícios civis mantiveram-se as técnicas de construção tradicionais, configurando-se em 

formas simples e modestas. ‘Como característica comum às casas populares portuguesas em geral, 

pode certamente dizer-se que, em todo o país, elas se apresentam com uma grande singeleza de linhas 

e estilo’ (Oliveira et al., 2003).  

A diversidade de formas e de materiais presentes na casa tradicional portuguesa está relacionado com 

inúmeros fatores, nomeadamente geográficos, económicos, sociais, históricos e culturais, decorrentes 

do tipo de necessidades e dos bens disponíveis em cada região. Por exemplo, nas construções antigas a 

influência regional é sentida ao nível do tipo de pedra mais utilizada, verificando-se que na região 

Norte predominam os edifícios em granito e xisto, na região do Centro em xisto e na região do Sul em 

calcário. ‘É da ação conjunta e da interação destes fatores, devidamente hierarquizados conforme os 

casos, que derivam os tipos, as formas e os estilos peculiares das casas das diferentes regiões’ 

(Oliveira et al., 2003).  

Em termos muito gerais e sem esquecer as inúmeras variantes, a casa regional portuguesa pode ser 

dividida em duas categorias, nomeadamente a casa do Norte e a casa do Sul do país, associadas a 

zonas aproximadamente delimitadas pela linha que liga Leiria a Castelo Branco (Oliveira et al., 2003). 

A casa típica do Norte apresenta dois pisos (térreo mais andar) de planta retangular. Em ambientes 

rurais o piso térreo é destinado exclusivamente a atividades agrícolas, enquanto o piso elevado tem a 

função de habitação. Geralmente apresentam paredes em pedra à vista de junta argamassada ou de 

junta seca, com cobertura inclinada, escada exterior de acesso ao andar também em pedra, que pode 

terminar numa varanda (em madeira ou em pedra) que serve de logradouro. Em alternativa, o acesso 

entre os pisos pode ser realizado por uma única escada interior ou pelos dois tipos de escadas em 

simultâneo (interior e exterior). Em função dos recursos locais, o granito e o xisto consistem no tipo de 

pedra mais frequente, enquanto o seu aparelho varia entre o alinhamento regular a uma disposição 

totalmente aleatória. Pontualmente, também surgem construções em calcário, especialmente na região 

de Coimbra. Nas zonas de granito, as paredes mais comuns são de duas folhas com paramento exterior 

e interior independente ligados pontualmente entre si por travadouros ou, em alternativa, paredes 

constituídas por um único bloco de pedra em toda a espessura, que são dispostos segundo fiadas 

horizontais. Este tipo de parede é correntemente designado de perpianho.  
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 Realização de ensaios experimentais em paredes reais em alvenaria de pedra (de compressão 

uniaxial, de corte diagonal e de corte com compressão), de modo a estimar as propriedades 

mecânicas da alvenaria no seu conjunto. 

 Realização de ensaios experimentais em laboratório sobre modelos de paredes construídos à 

escala real (ensaios de compressão uniaxial e de corte com compressão para diferentes níveis 

de tensão normal) representativos de tipologias observadas e definidos de acordo com as 

diferentes classes de irregularidade. No final, pretende-se relacionar as propriedades 

mecânicas obtidas com a geometria e irregularidade de cada painel. 

 Simulação numérica linear e não linear de paredes ensaiadas à compressão para complementar 

a compreensão dos fenómenos envolvidos e avaliar a sensibilidade do comportamento global 

das paredes à variação de parâmetros mecânicos dos seus elementos constituintes. 

 Avaliação de soluções de melhoramento ou reforço estrutural a aplicar a alvenarias típicas da 

cidade do Porto. 

1.3 Organização da dissertação 

A tese encontra-se organizada de acordo com os objetivos apresentados. Para além desta introdução, a 

dissertação encontra-se dividida em mais oito capítulos e sete anexos. 

No capítulo 2 foi sistematizada a informação recolhida durante a pesquisa bibliográfica, a nível 

nacional e internacional, sobre paredes antigas em alvenaria de pedra focando em particular o trabalho 

de investigação desenvolvido em países que possuem uma larga experiência neste tema, como Itália. 

Foi dada especial atenção aos procedimentos adotados: (i) no estudo de alvenarias antigas, 

nomeadamente na aplicação de fichas de levantamento e definição estrutural; (ii) no modo como foi 

realizado o registo fotográfico de paredes e a quantificação da quantidade dos materiais; (iii) na 

classificação atribuída às alvenarias através da análise do alçado e da secção transversal; (iv) na 

recolha de amostras de material; (v) na realização de ensaios in situ e em laboratório e, (vi) na forma 

como esta informação foi incorporada numa base de dados concebida para esse efeito. No anexo A 

encontram-se algumas das fichas de levantamento e ábacos aplicados na classificação de alvenarias.  

No capítulo 3 é apresentada uma metodologia a aplicar a casos de estudo, com vista à definição de um 

índice numérico que permita classificar as alvenarias quanto à sua irregularidade através da 

observação direta da geometria do alçado. A partir da seleção de edifícios antigos que se encontravam 

em obras de reabilitação estrutural, foram identificadas as paredes a caracterizar geometricamente, 

dando especial atenção à forma e à dimensão da pedra, bem como à organização das mesmas segundo 

alinhamentos verticais e horizontais. Com este procedimento foram quantificados os índices de 

irregularidade parciais e globais que permitiram catalogar as tipologias mais frequentes em classes de 

irregularidade. Nalguns casos de estudo foram recolhidas amostras de pedra e de argamassa para 

posterior análise em laboratório. Informações mais detalhadas sobre os valores resultantes da 

quantificação dos índices de irregularidade parciais encontram-se no anexo B.  
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No capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados relativos à caraterização geométrica, 

material e mecânica de paredes pertencentes a um edifício datado do início do séc. XX. O 

levantamento geométrico, em alçado e na secção transversal, foi realizado em diversos panos de 

parede, conduzindo à quantificação da percentagem dos materiais e à definição dos índices de 

irregularidades correspondentes. A recolha de amostras permitiu avaliar as propriedades dos materiais. 

Os ensaios experimentais (de compressão uniaxial, corte diagonal e corte com compressão) realizados 

em diversos painéis de uma parede estrutural interior destinada a demolição, permitiram estimar as 

propriedades mecânicas e serviram como referência aos trabalhos seguintes. Alguns dos parâmetros 

estimados foram comparados com valores apresentados em códigos e bibliografia diversa. 

Informações mais detalhadas sobre os valores adotados na quantificação dos índices de irregularidade 

parciais e sobre a caracterização mecânicas das pedras e da argamassa encontram-se no anexo C.  

No capítulo 5 é apresentado o programa experimental que envolveu a construção em laboratório de 

modelos de paredes com 7.20m de desenvolvimento à escala real, definidas com base nas classes de 

irregularidade préviamente definidas. São apresentadas as fases de preparação e as técnicas de 

construção adotadas em cada tipologia, bem como o processo de individualização da parede em 

painéis com 1.20m de largura. Foram quantificados os índices de irregularidade nos modelos de 

paredes, de acordo como os pressupostos especificados no capítulo 3. A avaliação da percentagem de 

materiais ao nível da secção transversal foi igualmente analisada. Os resultados obtidos nos ensaios 

dos materiais constituintes permitiram estimar parâmetros mecânicos e comparar os valores obtidos 

com os estimados em materiais pertencentes a paredes reais, apresentados no capítulo 4. Foram 

analisados os resultados relativos aos ensaios de identificação dinâmica de diversos painéis, que 

permitiram estimar valores do módulo de elasticidade homogéneo equivalente por tipologia. Mais 

detalhes sobre o levantamento geométrico das secções transversais, quantificação de índices de 

irregularidade e caraterização mecânica de amostras de pedra e de argamassa encontram-se no anexo 

D. 

No capítulo 6 são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios de compressão uniaxial 

dos modelos de paredes descritos no capítulo 5. Numa primeira fase descreveu-se o programa de 

ensaio em termos de sistemas de controlo e de instrumentação aplicada, bem como o número de 

painéis de parede testados (doze painéis no total, três por tiplogia). Seguidamente, procedeu-se à 

análise e interpretação dos resultados, com especial atenção para os modos de rotura, capacidade 

resistente e módulo de elasticidade. Foram comparados os valores entre as diversas tipologias, de 

modo a avaliar a influência da irregularidade geométrica na resposta destas paredes face a ações 

verticais. A deformabilidade das juntas foi igualmente analisada. Procurou-se estabelecer uma relação 

entre as propriedades mecânicas estimadas e o índice de irregularidade definido no capítulo 5. Foi 

realizado um estudo numérico linear de sensibilidade da resposta das paredes à variação das 

propriedades mecânicos da pedra e da argamassa, culminando com a proposta de correlações 

empíricas por tipologia de parede. Foi ainda efetuada a modelação não linear de alguns painéis de 

modo a estimar a capacidade resistente e complementar a informação sobre os mecanismos de rotura. 

No anexo E encontra-se o padrão de fissuração das paredes que não foram incluídas no capítulo. 
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No capítulo 7 são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios de corte cíclicos no 

plano, realizados sobre doze painéis de paredes (três por tipologia) dos modelos de parede descritos no 

capítulo 5. Foram considerados três diferentes níveis de pré-compressão. O programa de ensaio e a 

instrumentação aplicada foram brevemente descritos. Os resultados analisados centraram-se na 

identificação dos mecanismos de rotura, na avaliação da capacidade resistente lateral, na degradação 

de rigidez, na ductilidade, na energia de dissipação e no coeficiente de amortecimento por tipologia. 

No final, foi realizado um estudo comparativo entre tipologias e procurou-se estabelecer uma relação 

entre os parâmetros mecânicos estimados e os índices de irregularidade quantificados no capítulo 5. 

No anexo F encontram-se detalhados alguns dos resultados parciais que não foram contemplados no 

capítulo.  

No capítulo 8 são apresentadas duas propostas de melhoramento e de reforço estrutural de paredes 

típicas da cidade do Porto, tendo como referência uma das tipologias analisadas nos capítulos 5, 6 e 7. 

Foram descritos os princípios base que conduziram à construção em laboratório de dois novos 

modelos de paredes. O processo construtivo foi apresentado e a caraterização geométrica e material 

seguiu a metodologia apresentada no capítulo 5, aplicada nos modelos iniciais. Para cada tipologia, 

seis painéis de parede foram submetidas a ensaios de compressão uniaxial e os outros seis a ensaios de 

corte cíclicos no plano para diferentes níveis de pré-compressão. O esquema de ensaio, a 

instrumentação, o sistema de controlo e o tratamento de resultados foi idêntico ao aplicado nos 

modelos experimentais iniciais, apresentados no capítulo 6 e 7. As duas soluções foram devidamente 

analisadas e os resultados obtidos foram comparados com os estimados no modelo original não 

reforçado. Informações mais detalhadas ou que não foram apresentadas neste capítulo foram remetidas 

para o anexo G. 

Finalmente, no capítulo 9 encontram-se resumidas as principais conclusões do trabalho realizado e são 

ainda apresentadas algumas sugestões para linhas de futuros desenvolvimentos. 

 

 



Capítulo 2 

Estado do Conhecimento na Caraterização de Alvenarias 

Antigas 

2.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo fazer uma síntese de metodologias de análise aplicadas na 

caracterização geométrica, material e mecânica de paredes antigas em alvenaria de pedra. A partir da 

pesquisa de trabalhos de investigação sobre este tema, foram compiladas as informações que se 

consideraram mais relevantes para a tese a desenvolver. A maioria da bibliografia analisada diz 

respeito a trabalhos desenvolvidos em Itália, devido ao número significativo de edifícios constituídos 

por paredes em alvenaria pedra e pela evidente preocupação na salvaguarda e preservação do 

património construído, muitas vezes abalado pela atividade sísmica predominante em determinadas 

regiões do país. 

A exposição dos elementos consultados inicia-se por uma breve descrição de alvenarias antigas e 

principais elementos constituintes, focando algumas particularidades ao nível da forma e da disposição 

dos mesmos. De seguida, são apresentadas as metodologias desenvolvidas em Itália e aplicadas na 

caracterização geométrica e material de alvenarias (na secção transversal e em alçado), que permitiram 

identificar as principais tipologias de paredes presentes em diversas zonas do país. Foram analisadas 

as estratégias adotadas na avaliação da qualidade das alvenarias e aplicadas na avaliação da 

vulnerabilidade das construções e na definição de estratégias de intervenção numa fase pós sismo. Por 

último, são focados os procedimentos adotados por diversos autores na caracterização mecânica de 

alvenarias antigas. São referidos os ensaios in situ e em laboratório como os meios mais adequados na 

quantificação de parâmetros mecânicos e, na impossibilidade de adotar esta via, são apresentadas 

algumas expressões empíricas e tabelas que facultam este tipo de informação, mas que devem ser 

aplicadas com alguma reserva, principalmente quando se analisam estruturas em alvenarias de pedra. 

2.2 Generalidades sobre alvenarias de edifícios antigos 

São considerados edifícios antigos todos que antecedem a época do betão armado e, dentro destas 

construções, salientam-se os edifícios em alvenaria de pedra como representativos do património 
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fracas propriedades do material ligante são fatores que condicionam o desempenho final da estrutura 

composta. 

Não obstante, nas construções em alvenaria as paredes representam o elemento resistente fundamental. 

A designação atribuída depende da sua natureza, da dimensão e aparelho dos elementos constituintes, 

do tipo de materiais utilizados e da possibilidade de desempenharem funções estruturais (Pinho, 2000). 

As paredes exteriores, bem como todas aquelas que asseguram funções estruturais, são designadas de 

paredes-mestras, normalmente sinónimo de grande espessura. Constituem os elementos resistentes que 

garantem a estabilidade da construção, apresentando considerável capacidade resistente à compressão. 

Paredes interiores resistentes são geralmente designadas de frontais. As paredes interiores que não 

desempenham funções estruturais são correntemente construídas em tabique, consistindo num 

fasquiado de madeira aplicado sobre o tabuado de madeira disposto na vertical, revestido em ambas as 

faces por argamassa de cal e saibro. 

Segundo Pinho (2000), e considerando apenas as paredes em alvenaria de pedra, estas podem ser 

designadas do modo indicado na Tabela 2.1, em função da sua natureza e do tipo de aparelho. Nestas 

alvenarias a classificação está fortemente dependente da forma geométrica das pedras, variando entre 

blocos de faces grosseiras a blocos de faces regulares. Em função da constituição material, o mesmo 

autor refere que as paredes podem ser classificadas de homogéneas (constituídas apenas por um tipo 

de material) ou de mistas (junção de dois ou mais materiais). 

Tabela 2.1: Classificação de paredes de edifícios antigos de acordo com natureza e tipo de aparelho  

(Pinho, 2000). 

Natureza e tipo de aparelho Designação 

Pedras de cantaria com as faces devidamente aparelhadas, assentes em 
argamassa, ou apenas sobrepostas e justapostas. 

Parede de cantaria 

Pedras irregulares aparelhadas numa das faces, assentes em argamassa 
ordinária. 

Alvenaria de pedra aparelhada 

Pedras toscas, de forma e dimensões irregulares e ligadas com argamassa 
ordinária. 

Alvenaria ordinária 

Alvenaria e cantaria; alvenaria e tijolo; alvenaria com armação de 
madeira, etc. 

Paredes mistas 

As paredes em cantaria são geralmente encontradas em edifícios com maior valor histórico e cultural, 

dado o custo associado ao tratamento das pedras. As pedras apresentam uma forma regular (faces 

expostas praticamente planas) com dimensões aproximadamente iguais e as faces de assentamento 

podem apresentar alguma rugosidade de modo a garantir a aderência às argamassas, Figura 2.2a). As 

alvenarias de pedra aparelhada são frequentes em edifícios civis, sendo constituídas por pedras com 

uma forma mais irregular e as dimensões podem ser muito variáveis, Figura 2.2b). Nas alvenarias 

ordinárias, Figura 2.2c), as pedras apresentam-se toscas e irregulares em forma e dimensão e estão 

dispostas aleatoriamente ao longo da parede. Neste tipo de alvenarias é habitual os cunhais 
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2.4.1 Avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios em alvenaria (GNDT/CNR) 

Em Itália, foram estabelecidos projetos em várias regiões com vista à avaliação da vulnerabilidade 

sísmica de edifícios incluídos em centros habitacionais. Para tal, foram aplicadas fichas tipo no 

levantamento de casos de estudo devidamente selecionados por região, designadas de fichas de 1º e 2º 

nível, desenvolvidas pelo GNDT/CNR. Uma das regiões analisadas foi a Toscana (DGPA/SSR, 2003). 

A ficha de 1º nível encontra-se dividida em oito secções. Neste estudo, apenas se aborda a secção 7 

relativa à identificação dos elementos verticais e focando em particular nas paredes em alvenaria de 

pedra, designadas por letras de A a F.  

A classificação das paredes é realizada por observação visual, aplicando a ficha alvenaria do 

GNDT/CNR ilustrada na Tabela 2.5. De seguida, dentro das opções pré-definidas (A a F) identifica-se 

aquela que melhor se ajusta ao caso em análise. As diferentes classes de paredes e respetiva descrição 

encontram-se indicadas na Tabela 2.6. 

A ficha de 2º nível permite estimar a vulnerabilidade da estrutura pela análise de diversos parâmetros 

distribuídos ao longo de onze secções. A secção 2 é dedicada à avaliação da qualidade das alvenarias a 

partir da análise de três níveis de conhecimento: 

1º Nível – Tipo de paramento: definido de acordo com as classes de paredes especificadas na secção 7 

da ficha de 1º nível (A, B, C, D, etc.). Verificação da existência ou ausência de elementos 

transversais de ligação (travadouros), nomeadamente em alvenarias de dois paramentos. 

2º Nível – Tipo de aparelho: definido em função da disposição horizontal das pedras e do afastamento 

entre juntas verticais em: AO caso seja ordenado e Ad corresponde a desordenado. Este 

nível está relacionado com a homogeneidade e com a regularidade da disposição das pedras 

ao longo do paramento, de modo a conferir um adequado imbricamento entre blocos. 

3º Nível – Qualidade da argamassa: avaliada de acordo com o estado de conservação da argamassa 

classificando-a em Mb de boa qualidade (tipo cimentícia ou hidráulica resistente) ou Mc de 

má qualidade (inconsistente e friável). 

A partir da análise dos três níveis de conhecimento e consultando os quadros da Tabela 2.6, em função 

da classe tipológica da estrutura vertical (1º nível de conhecimento) identifica-se a qualidade da 

alvenaria. Esta classificação pode variar entre a classe A de boa qualidade, passando pela classe B e C 

de qualidade intermédia e terminando na classe D de fraca qualidade. 

Como exemplo de aplicação desta metodologia de análise numa escala mais alargada, refere-se o 

projeto Lavori Socialmente Utili- LSU1995-2000, proposto pelo Departamento de Proteção Civil em 

colaboração com o GNDT, cujo principal objetivo consistiu na avaliação de componentes de risco 

sísmico em edifícios públicos e privados inseridos em centros históricos, conduzindo à formação do 

Programa Nacional de Prevenção do risco sísmico (GNDT/CNR, 2000). Esta investigação foi 

realizada em diversas regiões de Itália meridional por se tratar da zona onde existe maior 
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2.4.2 Ábacos associados à ficha Agibilità e danno nell’emergenza Sismica (AeDES) 

Na avaliação imediata do estado das construções após a ocorrência de um sismo, o GNDT definiu um 

inquérito designado de 1º nível de levantamento de danos nos edifícios em emergência pós-sísmica 

AeDES (GNDT, 2000). Na sua aplicação está inerente a classificação de paredes em alvenaria de 

pedra em termos da sua qualidade estrutural, tratando-se de uma análise expedita de aplicação direta. 

Este inquérito foi pensado para ser aplicado em edifício habitacionais em alvenaria, podendo no 

entanto ser aplicado em edifícios que desempenhem funções específicas (indústria, teatros, igrejas, 

monumentos). Esta ficha é fruto da experiência adquirida em levantamentos realizados ao longo de 

vários anos em cenários pós-sismo.  

A ficha encontra-se dividida em nove secções, desde a identificação e descrição geral do edifício, 

passando pelo levantamento dos elementos constituintes e danos observados, finalizando com a 

definição dos procedimentos a adotar numa intervenção imediata. A seção 3 diz respeito à 

identificação da estrutura vertical. O reconhecimento do tipo de alvenaria é realizado a partir da 

observação visual no local e da consulta de ábacos com diferentes texturas de paredes (GNDT, 2000). 

A caracterização tipológica da alvenaria é definida em função da textura do paramento, da qualidade 

da argamassa e do método construtivo, sendo identificados dois tipos de alvenarias: alvenaria tipo I 

(textura irregular e de má qualidade) e do tipo II (textura regular e de boa qualidade): 

 A alvenaria do tipo I apresenta uma textura irregular e de fraca qualidade (pedra alongada, de 

forma irregular e arredondada) com possibilidade de desmoronamento. Apresenta elevada 

vulnerabilidade fora do plano, que por vezes pode ser causada pela instabilidade dos 

paramentos mal ligados ou não ligados, deficiente resistência no plano podendo colapsar, 

devido à fraca resistência dos materiais, em particular da argamassa, e ao reduzido atrito 

desenvolvido entre os elementos que depende da configuração do aparelho das pedras.  

 A alvenaria do tipo II apresenta uma textura regular e de boa qualidade (pedra retangular ou 

tijolo). Em termos de ações fora do plano possui baixa vulnerabilidade, possivelmente devido 

à existência de ligação entre paramentos que pode ser executada por sobreposição de pedras 

ou existência de travadouros. Solicitada no seu plano apresenta média a elevada resistência 

devida à resistência dos materiais, em particular do atrito entre os blocos que resulta do bom 

aparelho das pedras. 

Neste sentido, a seleção do tipo de alvenaria é realizada mediante a consulta de ábacos por nível de 

conhecimento, os quais contêm características de alvenarias tipificadas.  

O 1º nível de conhecimento do GNDT propõe uma classificação baseada na análise do paramento 

exterior, obtida diretamente da observação cuidada do alçado da parede não rebocada, vindo 

classificada nas seguintes três grandes famílias (A, B, C), cada uma delas com subfamílias (1 e 2): 

Tipo A: alvenaria irregular constituída por elementos grosseiros: A1 pedra arredondada lisa tipo 

seixo de rio, de pequena a média dimensão e A2 pedra grosseira não trabalhada de forma 

alongada e de espessura variável. 
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 MAELDGSELFDPROELREMQI  ..............  (2.1) 

 
Tabela 2.12: Categoria de acordo com a ação solicitante (Borri, 2006b). 

Tipo de ação 
Categoria 

C B A 
vertical 0≤I.Q.M<2.5 2.5≤ I.Q.M <5 5≤ I.Q.M ≤10 

horizontal no plano 0≤ I.Q.M ≤4 4< I.Q.M <7 7≤ I.Q.M ≤10 

horizontal fora plano 0≤ I.Q.M ≤3 3< I.Q.M <5 5≤ I.Q.M ≤10 

Quanto maior for o valor de I.Q.M. melhor será a resposta da parede às solicitações consideradas. A 

aplicação da ficha de qualidade murária num caso de estudo encontra-se no anexo A. 

2.4.3.2 Método de avaliação da Linha do Mínimo Traçado (LMT) 

Este método pretende quantificar a qualidade da alvenaria mediante a avaliação do imbricamento entre 

as pedras. A partir da seleção de uma zona de parede (1x1m2) são traçados caminhos desde o topo até 

à base dessa zona da parede que não se intersetem, correspondentes a percursos possíveis das forças de 

atrito ao longo da altura da parede. 

O valor da LMT corresponde ao comprimento da linha de menor comprimento encontrada na parede. 

A avaliação da qualidade construtiva é realizada pela comparação do comprimento da LMT com 

valores de referência dos níveis de imbricamento LMTn (valor médio de LMT normalizado para uma 

zona de parede com 1x1m2). Quanto menor for o comprimento desta linha menor será a sua resistência 

(Binda et al., 2009), obtendo-se no limite uma linha vertical de comprimento igual à altura do painel 

(normalizado em 1m), indicando que a parede apresenta uma elevada vulnerabilidade por ter muito 

reduzido imbricamento. Os níveis de vulnerabilidade considerados, bem como os valores de referência 

associados ao LMTn encontram-se indicados na Tabela 2.13. 

Tabela 2.13: Níveis de vulnerabilidade e de imbricamento da alvenaria de pedra para LMTn                     

(adaptado de Binda et al., 2009). 

Níveis de 
imbricamento 

Sigla Alvenaria de pedra Descrição Vulnerabilidade Valores de LMTn 

5 M5 superior 
elevada qualidade 

construtiva 
baixa mais de 161 cm  

4 M4 médio-superior 
eficiente e bem 

construída 
limitada de 145 a 160 cm  

3 M3 média 
média eficácia e 

qualidade construtiva
média de 131 a 145 cm 

2 M2 médio-inferior 

escassamente 
eficiente e/ou de 

medíocre qualidade 
construtiva 

acentuada de 116 a 130 cm 

1 M1 inferior 
não eficiente e/ou de 

má qualidade 
construtiva 

acentuada de 100 a 115 cm 

Como exemplo, na Figura 2.8 encontram-se representadas as três possíveis LMT de uma amostra de 

parede, identificadas pelas letras A, B e C. Nestas caso específico, o trajeto B corresponde à situação 
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Tabela 2.14: Propriedades mecânicas à compressão de alvenarias ensaiadas em laboratório no estado original e 

após reforço. 

Tipologia da alvenaria 

Propriedades mecânicas 

Materiais originais Alvenaria 

pedra argamassa original reforçada 

fcb  

(N/mm2) 

fca  

(N/mm2) 

fcp  

(N/mm2) 

Ecp  

(kN/mm2) 
fcp 

(N/mm2) 
Ecp 

 (kN/mm2) 

Paramento de três folhas de 
pedra irregular e mal imbricada, 
(Binda et al., 2004). 

Pedra: calcário  
Argamassa: cal e areia traço 1:3 

Reforço: injeção argamassa 

164 

1.57  
(28dias) 

 

1.64  
(60dias) 

1.50 1.70 2.5 2.35 

Paramento de três folhas de 
pedra regular nas faces 
exteriores, sem travadouros e 
com fiadas de regularização em 
tijolo,  
(Vintzileou et al., 2007). 

Pedra: calcário e arenito 

Argamassa: cal com pozolanas 
Reforço: injeção argamassa 

25 
4.35  

(90dias) 
1.94 1.31 3.49 1.35 

Paramento de três folhas de 
pedra irregular, com enchimento 
de fraca qualidade e sem 
travadouros,   

(Oliveira and Lourenço, 2006) 

Pedra: granito  
Argamassa: cal e areia traço 1:3 

Reforço: barras de aço (GFRP) 

52.2 

0.5  

(7dias) 
2.9 

(28dias) 

2.2 
(90dias) 

1.80 - 3.10 - 

Paramento de uma folha de 
pedra irregular, 

(Silva, 2012) 

Pedra: calcário de vários tipos 
Argamassa: pré-doseada T30V 

93.4 

163.8 

189.9 

3.6 

(220 dias) 
6.50 1.80 - - 

Paramento de três folhas de 
pedra irregular, 

(Silva, 2012) 
Pedra: calcário de vários tipos 

Argamassa: pré-doseada T30V 

 

93.4 
163.8 

189.9 

3.6 
(220 dias) 

2.69 2.36 4.30 5.75 

Aplicação de expressões empíricas e tabelas 

A realização de ensaios experimentais in situ e em laboratório nem sempre é possível e, na ausência 

desta informação, existem expressões empíricas e tabelas que fornecem indicações sobre as 

propriedades de diferentes tipos de alvenarias. 

Diversos autores e códigos propõem expressões empíricas para a avaliação da resistência à 

compressão de alvenarias (fk), a partir do conhecimento da capacidade resistente dos elementos 
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constituintes (Hendry, 1990; EC6, CEN 2005; Kaushik et al., 2007 e Bennet et al., 1997 referido por 

Lopes, 2009). A formulação geral adotada encontra-se indicada na expressão (2.2). 

fk = K fb
fm

 (2.2) 

sendo, fb a resistência normalizada à compressão das unidades de alvenaria, fm o valor médio da 

resistência à compressão da argamassa e K,  e , função do tipo de parede e dos materiais aplicados. 

Na maioria das situações, estas fórmulas foram definidas para ser aplicadas em alvenarias de tijolo. 

Quando se pretendem aplicar estas expressões em alvenarias de pedra de construções antigas, a 

dispersão de resultados pode ser muito elevada, devido às particularidades e incertezas destas 

estruturas. Segundo o EC6 (CEN, 2005) e considerando apenas os blocos de pedra natural, o valor de 

K pode variar entre 0.45 (argamassa convencional) e 0.75 (junta de argamassa com pequena espessura, 

entre 0.5 e 3mm). Estes valores ainda podem sofrer alterações em função da direção de carregamento. 

Para juntas de argamassas convencionais de espessura corrente, os valores de  e  são 0.70 e 0.30, 

respetivamente. 

Relativamente ao módulo de elasticidade (E), diversos autores e códigos têm proposto uma relação 

linear entre este parâmetro e a resistência à compressão da alvenaria (fk), expressão (2.3). 

E = k fk (2.3) 

Segundo o EC6 (CEN, 2005), apesar do parâmetro k ser remetido para o anexo nacional de cada país, 

o valor recomendado é de 1000. Ensaios experimentais em alvenarias evidenciaram relações inferiores 

à proposta, entre 500 a 700 (Silva, 2012; Kaushik et al., 2007 referido por Lopes, 2009). Em termos do 

módulo de distorção (G), o EC6 (CEN, 2005) considera que pode ser igual a 0.4E. 

Relativamente à resistência ao corte (fvk), considerando uma argamassa convencional, o EC6 (CEN, 

2005) recomenda a aplicação da expressão (2.4). 

fvk = fvk0 + 0.4 d (2.4) 

sendo, fvk0 a resistência característica ao corte da alvenaria sob compressão nula, d o valor de cálculo 

da tensão de compressão e 0.4 corresponde ao coeficiente de atrito. Da aplicação desta expressão, o 

valor obtido não deve ser superior a 0.065fb ou fvlk (valor limite de fvk definido por cada país no 

respetivo anexo). Geralmente, o valor de fvk0 varia entre 0.15 e 0.30N/mm2, com máximo de 

1.5N/mm2. Em alvenarias antigas de pedra e argamassa alguns autores recomendam adotar valores de 

0.02 a 0.05N/mm2 para fvk0 (normativa italiana) e reduzir o coeficiente de atrito para 0.3 em pedra 

irregular aparelhada e 0.2 em pedra irregular não aparelhada (Vasconcelos, 2005). 

Em termos de avaliação da resistência à flexão (fxk) associada a mecanismos de rotura fora do plano, o 

EC6 (CEN, 2005) propõe que para alvenarias de pedra natural e argamassa convencional, este valor 

pode variar entre 0.05-0.20N/mm2 se ocorrer fissuração segundo um plano paralelo às juntas (fxk1, 

Figura 2.11a) e entre 0.10-0.40N/mm2 para fissuração perpendicular ao plano das juntas (fxk2, Figura 

2.11b).  
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permitem ter uma ordem de grandeza da capacidade resistente de diversos tipos de alvenarias. 

Contudo, e sempre que possível, deverão ser realizados ensaios experimentais que confirmem os 

valores presentes nos respetivos casos de estudo.  

Tabela 2.16: Resistência de cálculo à compressão de alvenarias (p.i.e.t, 70 extraído de Roque, 2002). 

Tipo de 
pedra 

Resistência 
da pedra 
(N/mm2) 

Alvenaria de cantaria Alvenaria ordinária 

seca 
pedras com 
bom ajuste 
das faces 

silhares 
h>30 cm 

argamassa 
M4 

silhares 
h<30 cm 

argamassa 
M4 

pedras 
lamelares 
argamassa 

M4 

pedras 
poligonais 
de faces 
regulares 

argamassa 
M0.55 

seca 

-Granito 
-Sienito 
-Basalto 

>100 8.0 6.0 4.0 2.5 1.0 0.7 

-Arenito 
quartzoso 
-Calcário   

duro 
Mármore 

>30 4.0 3.0 2.0 1.2 0.8 0.6 

-Arenito 
calcário 

-Calcário 
brando 

>10 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 

A normativa italiana OPCM 3431 (2005) apresenta uma tabela que contém valores de referência de 

parâmetros mecânicos de diversos tipos de alvenarias, obtida a partir do conhecimento adquirido ao 

longo de trabalhos de investigação de vários anos, . Após o cruzamento das informações provenientes 

das tipologias de paredes mais frequentes, foi criada uma tabela onde foram consideradas 

determinadas condições base, nomeadamente: argamassa de fraca qualidade, ausência de 

escalonamentos com fiadas de regularização, paramento não ligado ou deficientemente ligado e 

alvenaria não consolidada.  

Na Tabela 2.17 são apresentados os valores obtidos por tipologia sendo:  o peso volúmico, fcp a 

resistência média à compressão da alvenaria, 0 a resistência média ao corte da alvenaria, E o módulo 

de elasticidade longitudinal médio e G o módulo de elasticidade transversal médio. Na eventualidade 

da alvenaria apresentar melhores características que as consideradas previamente são aplicados 

coeficientes corretivos, indicados na Tabela 2.18 (OPCM 3431, 2005). 
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Tabela 2.17: Valores de referência de propriedades mecânicas de alvenarias de Itália (OPCM 3431, 2005). 

Tipologia da alvenaria 


(kN/m3) 

fcp 
(N/mm2) 

0 
(N/mm2) 

E 
(kN/mm2) 

G 
(kN/mm2) 

min. 
máx. 

min. 
máx 

min. 
máx 

min. 
máx 

A - Alvenaria de pedra desordenada, de 
pequena dimensão, mal imbricada e sem 
ligação entre paramentos 

19 
0.60 
0.90 

0.02 
0.032 

0.69 
1.05 

0.115 
0.175 

B - Alvenaria ‘a sacco’ com pedra de 
média dimensão e regular, bem 
imbricada com ausência ou deficiência 
de ligação entre paramentos 

20 
1.10 
1.55 

0.035 
0.051 

1.02 
1.14 

0.17 
0.24 

C - Alvenaria de pedra de média 
dimensão e regular, cujo paramento 
varia desde irregular com cunhas a 
alinhamento regular e a secção 
transversal de desligada a bem ligada 

21 
1.50 
2.00 

0.056 
0.074 

1.50 
1.98 

0.25 
0.33 

D - Alvenaria de taipa 16 
0.80 
1.20 

0.028 
0.042 

0.90 
1.26 

0.15 
0.21 

E - Alvenaria em cantaria de pedra de 
média dimensão, com paramento bem 
ligado  

22 
3.0 
4.0 

0.078 
0.098 

2.34 
2.82 

0.39 
0.47 

F - Alvenaria em tijolo maciço com 
argamassa de cal 

18 
1.8 
2.8 

0.06 
0.092 

1.80 
2.40 

0.30 
0.40 

G - Alvenaria em tijolo semi maciço 
com argamassa de cimentícia 

15 
3.8 
5.0 

0.24 
0.32 

2.80 
3.60 

0.56 
0.72 

H - Alvenaria em tijolo vazado 
 (vazio < 45%) 

12 
4.6 
6.0 

0.30 
0.40 

3.40 
4.40 

0.68 
0.88 

I - Alvenaria em tijolo vazado  
(vazio< 45%) com juntas verticais 
secas) 

11 
3.0 
4.0 

0.10 
0.13 

2.58 
3.30 

0.43 
0.55 

 

Tabela 2.18: Coeficientes corretivos das propriedades mecânicas de alvenarias de Itália (OPCM 3431, 2005). 

Tipologia da 
alvenaria 

Argamassa de 
boa  

qualidade 

Escalonamento 
com fiadas de 
regularização 

Ligações 
transversais 

Injeção de 
argamassas 

Reboco 
armado 

A 1.5 1.3 1.5 2.0 2.5 

B 1.4 1.2 1.5 1.7 2.0 

C 1.3 1.1 1.3 1.5 1.5 

D 1.5 - 1.5 1.3 2.0 

E 1.2 - 1.2 1.5 1.2 

F 1.5 - 1.3 1.2 1.5 

G 1.3 - - 1.5 1.3 

H 1.3 - - - 1.3 

I 1.3 - - - 1.3 

2.6 Comentários finais 

No presente capítulo, foram abordadas algumas metodologias de análise aplicadas na caraterização de 

estruturas antigas em alvenaria de pedra. Foi dada especial atenção aos procedimentos desenvolvidos 
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em Itália, nomeadamente no levantamento geométrico e material de alvenarias antigas pertencentes a 

edifícios danificados pelos sismos, que permitiram identificar as tipologias de paredes mais frequentes 

em diversas regiões do país. A larga experiência adquirida ao longo de diversos projetos de 

investigação conduziu à criação de uma base de dados com toda a informação, que permitiu definir 

metodologias na avaliação da vulnerabilidade sísmica deste tipo de construções e na definição de 

técnicas de intervenção a aplicar numa fase pós-sismo. A realização de programas experimentais in 

situ em paredes reais, e em laboratório em modelos construídos para esse efeito, permitiram 

quantificar as propriedades mecânicas das alvenarias. Face ao trabalho de investigação desenvolvido, a 

normativa italiana (OPCM 3431, 2005) contém uma tabela com os valores de referência de parâmetros 

mecânicos para diferentes tipologias de alvenarias. 

A pesquisa realizada revelou-se essencial face aos objetivos do presente trabalho. Apesar da 

informação recolhida corresponder a tipologias de paredes muito diferentes das propostas nesta tese, 

as estratégias analisadas servem de base ao trabalho que se pretende realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Capítulo 3 

Tipificação de Alvenarias Baseada em Índices 

Aplicação a Casos de Estudo 

3.1 Introdução 

A caracterização de paredes antigas em alvenaria de pedra deve passar por uma investigação exaustiva 

da sua geometria e das técnicas de construção adotadas, tendo em conta os elementos constituintes, o 

número de paramentos e o tipo de ligação entre eles, de modo a ser possível identificar grupos 

homogéneos em termos de geometria, constituição material e comportamento mecânico expectável 

(Binda et al., 2001).  

Tal como foi referido no capítulo 2, trabalhos de investigação desenvolvidos em Itália por (Pennazi et 

al. 1997; Binda, 2000) em edifícios danificados pelos sismos permitiram caracterizar e classificar as 

alvenarias de acordo com a análise da secção transversal. Diversas campanhas de investigação foram 

realizadas em diferentes regiões de Itália e conduziram à criação de uma base de dados com as 

tipologias mais frequentes e com as propriedades mecânicas dos elementos constituintes. Em Portugal, 

salienta-se o trabalho realizado por Casella (2003) no levantamento de tipologias de construção 

muraria e o trabalho de Pagaimo (2004) dedicado ao estudo de paredes de pedra da Vila de Tentúgal.  

Efetivamente, existem diversas propostas para a classificação das alvenarias de acordo com a análise 

do paramento exterior e da secção transversal. Contudo, esta avaliação é efetuada de forma qualitativa 

não havendo indicadores quantitativos associados às diferentes classes. A definição de parâmetros 

geométricos ou mecânicos que permitam classificar as alvenarias de forma objetiva baseando-se, por 

exemplo, em índices é algo muito pouco explorado. Na realidade, a quantificação da regularidade ou 

da irregularidade de paredes de acordo com a sua textura consiste num tema complexo que envolve 

inúmeras incertezas. 

Neste contexto, o presente capítulo tem por objetivo definir um índice numérico que permita 

classificar as alvenarias quanto à sua irregularidade pela observação direta do alçado de paredes, 

atendendo à forma e à dimensão das pedras, bem como à organização das mesmas segundo 

alinhamentos horizontais e verticais. A metodologia adotada passou pelo estabelecimento e validação 
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Heywood consiste no parâmetro numérico mais utilizado, que quantifica a proximidade de uma dada 

forma a um círculo. Este parâmetro é definido pelo quociente entre o perímetro do polígono em análise 

e o perímetro de um círculo. Quanto maior for essa proximidade, mais perto estará o fator de 

circularidade de Heywood da unidade (National Instruments, 2008). Do mesmo modo, podem ser 

explorados outros critérios de análise associados a diferentes configurações geométricas, tal como o 

fator de ‘quadrangularidade’ como medida de proximidade a um quadrado ou de ‘retangularidade’ em 

relação à proximidade a um retângulo.  

   
Figura 3.5: Exemplos de figuras regulares. 

No presente estudo, pretende-se quantificar a irregularidade de paredes em alvenaria de pedra 

mediante a análise da textura do paramento exterior, devendo esta irregularidade estar associada à 

quebra de regras, nomeadamente das designadas regras de arte referidas no capítulo 2.  

Neste sentido, foram analisados os pressupostos definidos por Borri (2006) na definição do índice 

numérico para a avaliação da qualidade das alvenarias em relação às ações que as solicitam (vertical, 

horizontal e fora do plano). Tal como foi referido no capítulo 2, este procedimento baseia-se na 

observação direta da alvenaria e na avaliação da mesma mediante a análise de sete parâmetros 

associados às regras de arte. No final, são atribuídas três classificações a esses parâmetros de acordo 

com as indicações qualitativas referidas pelo autor, nomeadamente: respeitado (R), parcialmente 

respeitado (PR) e não respeitado (NR).  

Os parâmetros analisados dizem respeito a: 

 Forma do elemento: pedras que possuam superfícies de assentamento planas permitem uma 

melhor distribuição de tensões e asseguram a mobilização de forças de atrito. 

 Presença de fiadas horizontais: permite uma distribuição mais uniforme das cargas verticais 

ao longo da parede devido à regularidade da superfície de contato entre pedras.  

 Desfasamento entre juntas verticais: o desfasamento das juntas verticais permite aumentar o 

caminho percorrido pelas forças (sobretudo as de atrito). Quando a alvenaria é constituída por 

pedras bem talhadas pode conferir uma maior resistência à tração. Na generalidade, pode 

contribuir para melhorar o efeito de imbricamento no plano. 

 Dimensão do elemento: elementos de grande dimensão conferem um maior grau de 

monolitismo e garantem maiores superfícies de contato. 

 Qualidade da argamassa: a transmissão de cargas entre pedras é realizada por intermédio da 

argamassa e, eventualmente, de calços. A qualidade do material das juntas garante uma 

melhor ligação entre pedras (coesão).   
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 Qualidade da pedra: sendo as pedras o elemento resistente principal é fundamental assegurar 

adequadas caraterísticas mecânicas. 

 Travamento transversal: aplicado em paredes de pano duplo, está relacionado com a 

necessidade de garantir adequado travamento transversal para impedir a separação de panos e 

garantir melhor distribuição das cargas ao longo da secção transversal. 

Neste contexto, no presente trabalho foram adotados quatro parâmetros de análise definidos de acordo 

com a metodologia desenvolvida por Borri (2006). Como este estudo pretende quantificar o índice de 

irregularidade de acordo com a geometria dos painéis, a influência das características mecânicas dos 

elementos constituintes (pedra e da argamassa) não foi tida em conta nesta fase. O travamento 

transversal também não foi incluído por se tratar de paredes de folha única. 

Neste sentido, os parâmetros considerados foram os seguintes: 

 Forma das pedras: quanto maior for a irregularidade da forma maior será o índice de 

irregularidade. 

 Alinhamento horizontal das pedras: quanto mais extenso for o alinhamento horizontal das 

juntas ao longo do desenvolvimento da parede menor é o índice de irregularidade. 

 Alinhamento vertical das pedras: quanto mais extenso for o alinhamento vertical das juntas 

ao longo da altura da parede maior é o índice de irregularidade.  

 Dimensão das pedras: quanto maior for a dimensão das pedras menor é o índice de 

irregularidade. 

No final, pretende-se encontrar uma expressão que pondere estes fatores e que permita definir 

intervalos de valores aos quais se associam classes de irregularidade. 

Neste estudo foi definida uma parede de referência designada de REF1, que corresponde a um painel 

com evidente regularidade que serve como termo de comparação. Esta parede é constituída por pedras 

retangulares todas iguais e de grande dimensão (dimensão definida de acordo com análise de casos de 

estudo), perfeitamente alinhadas na horizontal e desalinhadas na vertical. Este tipo de parede pode ser 

encontrado em edifícios com maior importância patrimonial. 

3.3.2 Índice de irregularidade associado à forma da pedra (IFP) 

As pedras exibem uma forma que pode ser aproximada a um polígono regular caracterizado por 

medidas geométricas, tais como a área e o perímetro. A comparação entre polígonos irregulares e 

regulares poderá servir como meio de quantificar a irregularidade associada a uma dada forma 

geométrica.  

Com o intuito de se obter uma comparação objetiva procurou-se encontrar um conjunto de parâmetros 

que permitissem quantificar o afastamento dos lados de um polígono irregular relativamente às faces 

de um retângulo dito perfeito. O primeiro passo consistiu em encontrar as dimensões do retângulo que 

possa ser usado para comparação, surgindo de imediato duas possibilidades: pode-se considerar o 

retângulo envolvente da forma real (Renv), ou seja, cujos lados circunscrevem o polígono irregular e o 
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retângulo equivalente (Req) centrado com a forma real. Na Figura 3.6 encontra-se representado o 

retângulo envolvente e equivalente relativamente a um dado polígono irregular. 

 
Figura 3.6: Esquema representativo do retângulo envolvente (Renv) e equivalente (Req) sobre o polígono irregular. 

O retângulo envolvente foi obtido pelos lados tangentes aos pontos extremos da forma em análise, 

apresentando área e perímetro superior às do polígono real, AReal e PReal. Por outro lado, o retângulo 

equivalente foi obtido considerando que a sua área (Aeq) e o perímetro (Peq) são iguais às do polígono 

representante da forma da pedra. Deste modo, obtêm-se duas equações a duas incógnitas, a largura 

(beq) e a altura (heq), cuja resolução permite encontrar as dimensões do retângulo equivalente, 

expressão (3.1). Outras tentativas foram realizadas em estudos anteriores, mas que não conduziram a 

resultados satisfatórios (Sousa, 2010). 
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Face à resolução do sistema podem surgir três situações: 

eqeq AP 4 ; não existe retângulo equivalente, porque a solução corresponde a um número complexo. 

eqeq AP 4 ; existe apenas um retângulo equivalente, com lados 
4
eq

eq

P
b   e 

eq

eq
eq P

A
h

4
 . 

eqeq AP 4 ; existem dois retângulos equivalentes, sendo que um deles se encontra rodado de 90º. 

Nas situações em que não seja possível determinar o retângulo equivalente determina-se o retângulo 

homotético do envolvente mantendo a mesma área da forma real. A partir da área do retângulo 

envolvente (Aenv) determina-se o fator de redução () que quando multiplicado pela largura benv e pela 

altura henv, conduz às dimensões do retângulo homotético, respetivamente bhom e hhom, expressão (3.2). 

Na Figura 3.7encontra-se representado o retângulo envolvente e homotético relativo a um dado 

polígono irregular. 
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 (3.2) 

 

 
Figura 3.7: Esquema representativo da área da real da pedra, do retângulo envolvente (ilustrado a azul) e do 

retângulo homotético (ilustrado a vermelho). 

Tendo em consideração este procedimento foi criada uma aplicação no programa Matlab (MathWorks, 

2009) que, baseado no processamento de uma imagem bidimensional, determina os desvios da forma 

real da pedra relativamente às três possibilidades de retângulo dito perfeito: o envolvente, o 

equivalente e o homotético. Quando não existe retângulo equivalente as opções de cálculo ficam 

reduzidas a duas. Nos casos em que o desvio entre a figura real e o retângulo perfeito (envolvente, 

equivalente e homotético) seja muito reduzido o desvio final é considerado nulo. Esta avaliação mais 

fina de desvio reduzido é realizada através de parâmetros de controlo associados a ângulos e 

distâncias, dando origem a um fator de correção de retangularidade que pode então forçar a um desvio 

nulo. 

A partir da dimensão do retângulo perfeito é medido o desvio quadrático médio ( id


) e o desvio 

simples médio ( id ) em relação a cada um dos lados do retângulo, medição essa realizada em pontos 

de cada lado i do retângulo (i=1,...,4), dando origem a n valores dki (k=1,....,n). Aplicando as 

expressões (3.3) obtém-se os desvios médios.  

n
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2

 (3.3) 

Admitiu-se como referência divisória dos lados adjacentes, as linhas diagonais definidas até à 

intersecção da forma real da pedra com as diagonais do retângulo. No cálculo destes desvios 

adotaram-se como negativos os que ocorrem nas zonas cujo contorno da pedra se localiza dentro do 

retângulo perfeito e positivos nas zonas em que o contorno se situa pelo seu lado exterior.  
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encontra-se representado o retângulo perfeito que conduziu ao valor do índice por pedra


P , 

identificado por Delta (q). O índice final IFP encontra-se indicado na Figura 3.9c). 

3.3.3 Índice de irregularidade associado ao alinhamento horizontal (IAH) 

Tendo por base o modelo geométrico da parede, a quantificação do índice associado ao alinhamento 

horizontal consistiu em traçar caminhos ao longo das juntas horizontais, partindo de uma das 

extremidades e procurando alcançar a outra, percorrendo o menor trajeto possível entre pedras. O 

índice é definido comparando o comprimento do caminho realizado (d) com a largura da parede (L). 

Quanto menor for o caminho percorrido menor será o índice, uma vez que mais se aproxima do trajeto 

retilíneo que corresponde a uma alvenaria com alinhamento perfeitamente horizontal, logo mais 

regular. O esquema adotado pode ser visualizado na Figura 3.10. 

 
Figura 3.10: Esquema representativo da marcação dos caminhos horizontais ao longo das juntas num painel de 

alvenaria de pedra (neste exemplo foram traçados cinco caminhos). 

Neste sentido, o desvio associado a cada alinhamento horizontal ( Hi ) é obtido pelo cociente entre a 

variação de comprimento do caminho definido (di-L) e a largura do pano de parede (L), expressão 

(3.7). O índice final é determinado pela média dos desvios obtidos anteriormente, sendo n o número de 

caminhos efetuados, expressão (3.8). 

L

Ld i
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3.3.4 Índice de irregularidade associado ao alinhamento vertical (IAV) 

A partir do modelo geométrico, a quantificação do índice associado ao alinhamento vertical consistiu 

em traçar caminhos ao longo das juntas verticais, iniciando numa das extremidades da parede e 

procurando alcançar a outra, percorrendo o menor caminho, Figura 3.11. O índice é obtido 

estabelecendo uma relação entre o caminho efetuado (d) e a altura da parede (H). Quanto maior for a 

diferença entre a distância percorrida e a altura da parede menor será o índice de irregularidade 

relativo ao alinhamento vertical. Na realidade, o maior desfasamento das juntas verticais está 
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associado a um menor índice de irregularidade porque corresponde a uma maior imbricamento das 

pedras. 

 
Figura 3.11: Esquema representativo da marcação dos caminhos verticais ao longo das juntas num painel de 

alvenaria de pedra (neste exemplo foram traçados cinco caminhos). 

O desvio associado a cada alinhamento vertical ( Vi ) é obtido pelo cociente entre a variação de 

comprimento do caminho definido (di-H) e a altura do pano de parede (H), expressão (3.9). O índice 

final por painel é determinado pela expressão (3.10), obtido do inverso da média dos desvios 

correspondentes aos caminhos efetuados, sendo n o número de percursos verticais analisados. 
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3.3.5 Índice de irregularidade associado à variabilidade da dimensão das pedras (IDP) 

A partir do modelo geométrico da parede, a quantificação deste índice passou pela medição da área 

das pedras que se encontrem totalmente no interior do painel em estudo (pedras cortadas dos bordos 

não foram consideradas), Figura 3.12, sendo esta medida comparada com a área de uma pedra de 

grande dimensão adotada como referência. Quanto maior for a diferença entre a área da pedra em 

estudo e a da pedra de referência (maior dimensão) maior será o índice de irregularidade. Admitiu-se 

que a pedra de referência apresenta 1.10x0.45m2, por se tratar de uma grande dimensão e por ter sido 

observada nalguns casos de estudo. Esta dimensão de pedra foi adotada no modelo geométrico da 

parede de referência, REF1. 

Deste modo, o desvio quadrático associado a cada pedra ( Di ) é obtido pela diferença entre a área da 

pedra de grande dimensão (amáx.) e área da pedra em análise (ai), de acordo com a expressão (3.11). Foi 

adotado o desvio quadrático porque a dimensão da pedra adotada como referência não tem 

necessariamente de ser a de maior área. O índice final é determinado pela expressão (3.12), obtido do 

cociente entre a média dos desvios das pedras (n corresponde ao número de pedras analisadas) e a área 

de referência (A), igual à área da parede de referência (REF1). 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

H
d1 d2 d3 d4 d5
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Figura 3.12: Esquema representativo da marcação das pedras para análise. 

2
. )( imáxiD aa   (3.11) 
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3.3.6 Índice de irregularidade global (IFG) 

Atendendo à textura do paramento exterior, o índice de irregularidade da alvenaria pode ser definido 

pela expressão (3.13), que consiste na ponderação dos índices associados à forma da pedra, da 

disposição das pedras segundo os alinhamentos horizontais e verticais e da dimensão das pedras. 

IFG =  IFP +  IAH +  IAV +  IDP 
(3.13) 

Numa primeira tentativa de definir classes de irregularidade foram admitidos valores unitários para os 

parâmetros , ,  e  . Contudo, estes parâmetros poderão vir a tomar diferentes valores em função da 

análise a efetuar, nomeadamente quando se pretender relacionar características geométricas com 

propriedades mecânicas associadas a determinado tipo de solicitação predominante. 

Esta análise consiste numa primeira abordagem à quantificação de um índice de irregularidade a 

aplicar a casos de estudo, que são apresentados na secção seguinte. 

3.4 Caraterização de paredes pertencentes a casos de estudo  

Com o intuito de se obter uma adequada caracterização das paredes de alvenaria foram selecionados 

casos de estudo localizados na zona do centro histórico da cidade do Porto e na margem ribeirinha de 

Vila Nova de Gaia, considerados como representativos das tipologias mais frequentes nesta zona do 

país. O centro histórico do Porto encontra-se inserido na área classificada como Património Mundial 

da UNESCO e numa zona estabelecida como Zona de Intervenção Prioritária definida pela SRU. 

Deste modo, as construções antigas do centro histórico exibem um elevado valor urbanístico e 

cultural. Neste estudo recorreu-se a documentos produzidos pela SRU para uma melhor compreensão 

do enquadramento histórico e da composição arquitetónica e estrutural dos edifícios selecionados. 
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Foram estudadas paredes de alvenaria de pedra pertencentes a edifícios antigos, a maioria sujeitas a 

obras de reabilitação. Apesar do avançado estado de degradação dos centros históricos, a reabilitação 

deste tipo de construções começa a dar os primeiros passos. Neste contexto, realça-se a dificuldade em 

encontrar casos reais para estudar. Acresce, ainda, o facto do levantamento geométrico e material deste 

tipo de paredes, originalmente rebocadas, necessitar da remoção total da argamassa de reboco e 

limpeza das superfícies, de modo a permitir a caracterização geométrica dos elementos constituintes. 

Nos edifícios visitados este tipo de trabalho nem sempre foi realizado, reduzindo o número de casos 

possíveis de analisar. 

Assim, foram selecionados dez casos de estudo identificados pelo nome do quarteirão a que pertencem 

(designação atribuída pela SRU) ou da rua onde se inserem, Tabela 3.1. Genericamente, a cada caso de 

estudo corresponde um único edifício. Como exceção, refere-se o quarteirão do Corpo da Guarda que 

abrange seis edifícios contíguos e onde foram analisadas paredes pertencentes a diferentes 

construções. Apesar da maioria das situações corresponder a paredes de pano único, foram igualmente 

analisadas paredes de folha dupla no edifício de Vila Nova de Gaia. Um dos casos analisados 

encontra-se numa zona mais afastada do centro histórico, correspondendo ao edifício na rua de 

António Carneiro. Devido à maior profundidade do estudo que foi realizado nesse edifício, que 

envolveu a caracterização geométrica e material, bem como a realização de ensaios in situ e em 

laboratório de paredes reais, a descrição deste caso é remetida para o capítulo 4. Por outro lado, os 

casos analisados no edifício da Sé foram propositadamente escolhidos de modo a dispor-se neste 

estudo de duas tipologias de parede com maior regularidade face às restantes.  

Tabela 3.1: Identificação dos edifícios e paredes analisadas em alçado. 

Identificação do edifício Número de paredes analisadas 

1. Largo dos Lóios (LL) 2 

2. Ponte Nova (PN) 3 

3. Quarteirão Porto Vivo (PV) 1 

4. Quarteirão do Corpo da Guarda (CG) 6 

5. Quarteirão Feitoria Inglesa (FI) 3 

6. D. Hugo (DH) 3 

7. Vila Nova de Gaia (VG) 2 

8. Sé (SE) 1 

9. Muralha Fernandina (MF) 1 

10. António Carneiro (AC) 3 

Total 25 

A imagem da Figura 3.13 consiste numa vista aérea de parte do centro histórico do Porto, sobre a qual 

se encontram localizados os edifícios analisados (numerados de um a nove). O edifício de António 

Carneiro não foi assinalado na figura por se encontrar numa outra zona da cidade.  

Com vista ao levantamento geométrico e material de paredes em alvenaria de pedra foi adotado o 

mesmo procedimento em todos os casos analisados. Após a visita ao edifício foram identificados os 

panos de parede a estudar. O levantamento geométrico passou por fotografar as zonas selecionadas 
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Figura 3.43: Síntese do levantamento material do alçado de paredes pertencentes a casos de estudo. 

 
Figura 3.44: Avaliação da dimensão das pedras em alçado de paredes pertencentes a casos de estudo. 

3.5 Quantificação de índices de irregularidade nos casos de estudo 

De acordo com o procedimento descrito no subcapítulo 3.3, a partir dos modelos geométricos 

anteriores foram quantificados os índices de irregularidade de paredes pertencentes a casos de estudo, 

a partir da determinação do índice da forma da pedra (IFP, correspondente ao desvio quadrático), do 

alinhamento horizontal (IAH), do alinhamento vertical (IAV) e da dimensão da pedra (IDP). De modo a 

obter termo de comparação foi igualmente analisada a parede de referência, REF1. 

Na Tabela 3.10 encontram-se indicados os esquemas adotados na quantificação dos diversos índices. 

Os traçados associados ao alinhamento horizontal e vertical (IAH e IAV) estão representados no mesmo 

modelo geométrico. No esquema do IDP encontram-se a sombreado as pedras adotadas na 

quantificação deste índice. Os valores finais dos diversos índices por painel estão indicados na Tabela 

3.11, enquanto os valores parcelares podem ser consultados no anexo B. 

DH2 VG1 PV1 FI2 VG2 LL1 FI1 CG5 CG6 CG4 DH1 PN3 LL2 CG3 CG2 CG1 DH3 PN4 FI3

% Enchimento 34.25% 25.74% 25.64% 23.08% 22.93% 21.22% 21.16% 21.00% 20.90% 19.70% 18.49% 18.31% 18.02% 17.48% 17.04% 15.84% 15.53% 15.52% 13.13%

%Pedra 65.75% 74.26% 74.36% 76.92% 77.07% 78.78% 78.84% 79.00% 79.10% 80.30% 81.51% 81.70% 81.98% 82.52% 82.96% 84.16% 84.47% 84.48% 86.87%
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% Enchimento %Pedra

DH2 VG1 PV1 FI2 VG2 LL1 FI1 CG5 CG6 CG4 DH1 PN3 LL2 CG3 CG2 CG1 DH3 PN4 FI3

 Miuda (d<10cm) 15.74% 4.76% 0.00% 1.89% 10.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 Pequena (10<d<50cm) 77.78% 92.06% 17.95% 79.25% 82.67% 68.63% 78.95% 48.05% 44.83% 20.00% 85.37% 8.33% 43.59% 25.00% 41.46% 42.22% 41.67% 32.14% 14.81%

 Media (50<d<80cm) 4.63% 3.17% 41.03% 10.38% 6.67% 31.37% 11.84% 29.87% 10.34% 32.00% 14.63% 41.67% 20.51% 36.11% 29.27% 37.78% 55.56% 50.00% 33.33%

 Grande (d>80cm) 1.85% 0.00% 41.03% 8.49% 0.00% 0.00% 9.21% 22.08% 44.83% 48.00% 0.00% 50.00% 35.90% 38.89% 29.27% 20.00% 2.78% 17.86% 51.85%
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Tabela 3.11: Índices de irregularidade de paredes pertencentes a casos de estudo. 

Painel IFP (%) IAH (%) IAV (%) IDP (%) 

REF1 0.0 0.0 1.03 0.0 

SE1 1.31 0.02 1.49 2.26 

MF1 1.05 0.02 2.09 2.45 

PN3 5.64 0.26 0.86 1.47 

PN4 7.47 3.54 2.38 2.68 

CG1 6.30 1.00 2.51 2.64 

CG2 6.53 2.17 1.68 2.75 

CG3 6.22 0.80 2.72 2.44 

CG4 8.03 1.29 1.69 1.60 

CG5 5.80 0.82 2.52 2.74 

CG6 7.65 0.72 2.69 2.17 

PV1 8.71 0.68 2.21 1.79 

LL1 8.31 2.86 2.69 3.28 

LL2 8.23 4.06 2.85 2.33 

FI1 9.04 5.36 6.40 3.27 

FI2 9.45 4.93 4.78 3.46 

FI3 5.70 1.97 2.40 2.09 

DH1 6.05 0.75 2.63 3.34 

DH2 9.73 3.79 4.33 3.54 

DH3 4.79 0.51 3.20 2.76 

VG1 10.69 4.50 2.12 3.59 

VG2 9.12 3.09 3.91 3.59 

Mínimo 0.0 0.0 0.86 0.0 

Máximo 10.69 5.36 6.40 3.59 

Face aos resultados obtidos, avançou-se com uma possível classificação das alvenarias baseada na 

análise de índices. Foram definidas três classes, nomeadamente regular (c.R), parcialmente regular 

(c.PR) e irregular (c.IR), às quais foram associadas intervalos de valores definidos de acordo com 

determinados pressupostos. A classe c.R corresponde a uma alvenaria que, em termos globais, respeita 

totalmente as regras de arte, a classe c.PR respeita parcialmente e a classe c.IR não respeita a maioria 

das regras.  

Esta classificação foi aplicada a cada índice individualmente e o índice final foi obtido a partir da 

ponderação dos valores dos índices parciais. Numa primeira fase, os valores por índice foram 

colocados por ordem crescente, seguindo-se a identificação dos intervalos a adotar, Figura 3.45. 

Os critérios aplicados no escalonamento do intervalo das classes de irregularidade foram os seguintes: 

 Forma da pedra (IFP): a classe R corresponde a painéis sem calços. A aplicação de calços 

evidencia pedras com faces mais irregulares. As classes PR e IR foram definidas considerando 

divisão a meio dos restantes casos analisados. 
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 Alinhamento Horizontal (IAH): a classe R corresponde a painéis onde foram aplicados calços 

em pequena quantidade ou de dimensão reduzida, garantindo que o alinhamento horizontal 

ocorre em quase todo o comprimento do painel. Na classe PR ocorrem alguns 

desalinhamentos horizontais. Na classe IR é mais evidente o desalinhamento horizontal e 

desfasamento em altura. 

 Alinhamento Vertical (IAV): definido de acordo com a análise dos resultados. Foi igualmente 

atendido ao critério apresentado no método da Linha do Mínimo Traçado (LMT) (Borri, 

2006). Admitiu-se para a classe R valores a LMT superiores a 1.45; para a classe IR entre 1.45 

a 1.30 e para a classe IR inferior a 1.30.   

 Dimensão da Pedra (IDP): definido em função dos resultados obtidos e da análise da dispersão 

da dimensão das pedras por painel. 
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(d) 

Figura 3.45: Evolução dos índices por painel delimitação dos intervalos por classe (R, PR e IR): (a) IFP; (b) IAH; 

(c) IAV; (d) IDP. 

Perante o exposto, com base nos casos analisados e nas condições propostas, uma possível definição 

de classes de irregularidade por índice encontra-se indicada na Tabela 3.12. Diferentes classes podem 

ser atribuídas ao mesmo painel, em função do índice em análise. Este procedimento permite alguma 

versatilidade, nomeadamente quando se pretender relacionar parâmetros geométricos de alvenarias 

com parâmetros mecânicos associados a diferentes tipos de solicitações. 

Tabela 3.12: Classes de irregularidade por índice. 

Índice c.R c.PR c.IR 

IFP [0-3] [3-6] > 6 

IAH [0-1] [1-3] > 3 

IAV [0-1.65] [1.65-3.5] > 3.5 

IDP [0-2] [2-3] > 3 

A classificação atribuída ao índice final (IFG) depende dos fatores de ponderação associados aos 

índices parciais. Admitindo que todos têm o mesmo peso (, , , e  igual a 1 na expressão (3.13)) a 

classificação final é definida adotando a classe que predomina nos índices parciais e os valores a 

aplicar resultam do somatório desses mesmos índices. Os limites desse intervalo foram definidos a 

partir dos casos em que ocorrem duas classes com a mesma frequência (limite inferior de R-PR ou PR-

IR). Na Tabela 3.13 encontram-se identificadas as classes por parede, tanto ao nível dos índices 

parciais como finais. 

Face aos resultados apresentados, foram admitidas as seguintes classes de irregularidade associadas ao 

índice final (IFG): 

 Classe regular (c.R): [0-6]. 

 Classe parcialmente regular (c.PR): [6-16]. 

 Classe irregular (c.IR): > 16. 
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Tabela 3.13: Classificação final de alvenarias baseada em índices de irregularidade. Quantificação do índice final 

entre parêntesis (%). 

Painel IFP IAH  IAV IDP  IFG  

REF1 c.R c.R c.R c.R c.R (1.03%) 

SE1 c.R c.R c.R c.PR c.R (5.08%) 

MF1 c.R c.R c.PR c.PR c.R-c.PR (5.60%) 

PN3 c.PR c.R c.R c.PR c.R-c.PR (8.23%) 

CG1 c.IR c.PR c.PR c.PR c.PR (12.45%) 

CG2 c.IR c.PR c.PR c.PR c.PR (13.13%) 

CG3 c.IR c.PR c.PR c.PR c.PR (12.19%) 

CG4 c.IR c.PR c.PR c.R c.PR (12.61%) 

CG5 c.PR c.PR c.R cPR c.PR (11.86%) 

CG6 c.IR c.PR c.PR c.PR c.PR (13.22%) 

PV1 c.IR c.PR c.PR c.R c.PR (13.39%) 

LL1 c.IR c.PR c.PR c.PR c.PR (17.13%) 

FI3 c.PR c.IR c.PR c.PR c.PR (12.16%) 

DH1 c.PR c.R c.PR c.IR c.PR (12.76%) 

DH3 c.PR c.R c.PR c.PR c.PR (11.25%) 

PN4 c.IR c.IR c.PR c.PR c.PR-c.IR (16.07%) 

LL2 c.IR c.IR c.PR c.PR c.PR-c.IR (17.47%) 

FI1 c.IR c.IR c.IR c.IR c.IR (24.07%) 

FI2 c.IR c.IR c.IR c.IR c.IR (22.62%) 

DH2 c.IR c.IR c.IR c.IR c.IR (21.39%) 

VG1 c.IR c.IR c.PR c.IR c.IR (20.90%) 

VG2 c.IR c.IR c.IR c.IR c.IR (19.72%) 

No diagrama da Figura 3.46 encontra-se representada a evolução do índice final ao longo dos casos 

analisados, com a delimitação dos intervalos associados às classes de irregularidade. Verificou-se uma 

tendência de aumento da irregularidade global à medida que diminui a percentagem de pedra e, 

consequentemente, aumenta a percentagem de argamassa, tal como pode ser visualizado na Figura 

3.47. Este fato foi, igualmente, observado quando se analisou os índices individualmente. 

 
Figura 3.46: Evolução do índice final (IFG) por painel e delimitação dos intervalos por classe de irregularidade 

(c.R, c.PR e c.IR). 
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Figura 3.47: Comparação entre a evolução do índice final (IFG) e a percentagem de pedra e argamassa. 

Na eventualidade de se adotarem diferentes pesos para os índices parciais, a classificação final da 

alvenaria pode sofrer alterações ao nível da classe de irregularidade e do intervalo de valores 

associados. 

Sendo este estudo algo pioneiro nesta temática, a classificação acima sugerida é passível de alterações 

mais ou menos importantes. A proposta apresentada consiste num ponto de partida. Outras definições 

alternativas poderão vir a surgir, nomeadamente a inclusão de novos parâmetros de análise. Neste 

contexto, a estratégia apresentada não pode ser considerada como estabilizada. 

3.6 Comentários finais 

No presente capítulo procurou-se definir uma metodologia que permitisse quantificar a irregularidade 

de paredes em alvenaria de pedra, tendo por base as regras de arte inerentes à construção murária. 

Neste sentido, foram selecionadas paredes com pedra à vista de edifícios no centro histórico do Porto e 

de Vila Nova de Gaia, com vista ao levantamento geométrico e material. Baseada na análise do 

paramento exterior, procurou-se selecionar paredes com diferentes padrões de irregularidade na 

distribuição dos elementos constituintes. Paralelamente, foram recolhidas amostras de materiais 

(argamassa e pedra) para caraterização material. 

Neste contexto, procurou-se extrair parâmetros métricos de modelos geométricos de paredes e 

estabelecer uma metodologia através da qual fosse possível definir índices de irregularidade. Deste 

modo, determinaram-se índices parciais associados à forma da pedra, à dimensão da pedra e a 

alinhamentos horizontais e verticais. Por último, avançou-se com uma possível classificação das 

paredes em termos de irregularidade baseada na análise de índices parciais e globais. A proposta 

apresentada conduziu a três classificações possíveis: classe regular (c.R), classe parcialmente regular 

(c.PR) e classe irregular (c.IR), às quais foram associados intervalos de valores.  

Esta estratégia de análise deve ser encarada como um ponto de partida na caracterização de alvenarias 

constituídas por blocos de pedra de grandes dimensões. A inclusão de novos casos de estudo poderá 

alterar os valores propostos. Contudo, verificou tratar-se de uma análise válida e que permitiu traduzir 

em indicadores numéricos a irregularidade observada visualmente. 
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Capítulo 4 

Caracterização Geométrica, Material e Mecânica de 

Paredes Reais em Alvenaria de Granito de Folha Única 

Caso de Estudo: Edifício de António Carneiro 

4.1 Introdução 

A reabilitação de edifícios antigos em alvenaria de pedra constitui um tema de interesse atual dada a 

crescente preocupação em revitalizar centros históricos onde predominam construções deste tipo. 

Apesar destes edifícios apresentarem características construtivas semelhantes, o levantamento e o 

registo dos principais elementos construtivos e respetivo estado de conservação, consiste numa tarefa 

essencial na requalificação das construções antigas. Perceber o funcionamento global destes edifícios 

permite definir estratégias de reabilitação mais adequadas. 

Na generalidade dos casos, as paredes em alvenaria de pedra consistem num dos principais elementos 

de suporte. A caracterização geométrica, material e mecânica destas estruturas deve ser efetuada 

atendendo aos seus elementos constituintes e respetiva disposição, procurando definir tipologias mais 

frequentes. Esta avaliação deve passar pela inspeção visual no local e, sempre que possível, pela 

realização de ensaios experimentais em laboratório e in situ. A caracterização do comportamento 

mecânico dos materiais isoladamente e no seu conjunto constitui uma fonte de informação preciosa.  

Tal como foi referido no capítulo 2, na avaliação das propriedades mecânicas de alvenarias vários 

autores procuraram reproduzir casos reais em laboratório, concebendo modelos físicos que pretendem 

respeitar as características da parede no seu estado original. Surgem igualmente ensaios in situ e 

menos frequentes, ensaios em laboratório de paredes reais. Binda et al. (2007) desenvolveram e 

aplicaram uma metodologia para a avaliação in situ do comportamento de estruturas antigas e das 

propriedades dos materiais baseados em ensaios não destrutivos (NDT) e medianamente destrutivos 

(MDT). Os resultados obtidos permitiram estimar qualitativamente as propriedades da alvenaria e 

quantificar por amostragem, as propriedades mecânicas através de campanhas de ensaios.  

Neste contexto, o presente capítulo pretende dar um contributo para a compreensão do comportamento 

estrutural de alvenarias de pano único (tipologia frequente em construções antigas na cidade do Porto) 
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4.3 Caraterização das paredes de alvenaria 

Na caraterização de alvenarias antigas é fundamental efetuar uma inspeção visual no local que permita 

obter informações sobre a geometria das pedras e a sua disposição, bem como sobre os materiais 

constituintes. Sempre que possível, esta informação deverá ser complementada através de ensaios 

laboratoriais em amostras recolhidos no local, ou através da realização de ensaios in situ. No presente 

caso de estudo, para além da recolha individual de componentes da alvenaria (pedra e argamassa), 

também foi possível extrair painéis de parede para serem submetidos a um programa de ensaios 

experimentais no LESE. 

4.3.1 Caracterização geométrica 

No edifício AC, e tal como foi descrito nos edifícios analisados no capítulo 3, a caracterização 

geométrica das paredes passou pela seleção das zonas a analisar com o objetivo de identificar o tipo de 

aparelho e de assentamento e a tipologia da secção transversal, bem como avaliar as percentagens de 

materiais (pedra, argamassa e vazios) na leitura do alçado e da secção transversal. A metodologia 

adotada consistiu em fotografar as zonas a estudar, concebendo modelos geométricos dos panos de 

parede. Seguidamente, foram avaliadas as percentagens atribuídas a cada material em função da área 

total em estudo. Sempre que possível, a medição foi realizada no alçado e na secção transversal. 

O levantamento geométrico foi aplicado a três paredes identificadas por C, D e E, Figura 4.4, as duas 

primeiras localizadas no piso -1 e a última no piso 1. De acordo com o novo projeto de arquitetura, na 

parede D e E foram abertos vãos para portas e janelas e a parede interior C seria totalmente demolida. 

Aproveitando esta intenção, a parede C foi seccionada em vários painéis que foram transportados para 

o LESE de modo a realizar-se um programa de ensaios experimentais. Nas três paredes foram 

selecionadas três zonas a estudar, identificadas de 1 a 3. Na parede E foram avaliadas as quantidades 

de materiais (pedra, argamassa e vazios) em alçado e na secção transversal. Nas paredes C e D não foi 

possível efetuar o levantamento geométrico em alçado devido à existência de uma considerável 

camada de argamassa nas juntas que impedia a correta avaliação do contorno das pedras. Na Figura 

4.5 e Figura 4.6 apresenta-se o levantamento geométrico realizado após o tratamento computacional. 

 
(a) (b) 

Figura 4.4: Localização das paredes a estudar: (a) parede C e D no piso -1 e (b) parede E no piso 1. 
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A análise química envolveu a dissolução da amostra previamente seca e moída numa solução de ácido 

clorídrico, de modo a estimar a relação entre o ligante e o agregado não calcário. Uma vez que a 

maioria das argamassas antigas são à base de cal, o carbonato de cálcio presente no ligante dissolve-se 

no ácido, enquanto a parcela relativa aos agregados deposita, permitindo estimar o traço pela pesagem 

do material sobrante. Tal como Veiga et al. (2004) refere, esta técnica não deve ser aplicada em 

argamassas cujos agregados contenham carbonato de cálcio, uma vez que o ataque do ácido dissolve 

estes componentes e conduz a um traço em ligante superior ao real. Por outro lado, a presença de 

elementos pozolânicos, que não são identificáveis na dissolução em ácido, conduz a um traço em 

ligante inferior ao real. Nas amostras analisadas obtiveram-se traços na ordem de 1:3 

(ligante/agregado) que correspondem ao rácio frequentemente encontrado em argamassas antigas. Os 

valores parcelares por amostra encontram-se no anexo C. 

A partir do resíduo insolúvel da amostra AC2 e CG1, foi efetuada a análise granulométrica do 

agregado segundo a norma NP EN 933-1. A curva obtida encontra-se representada na Figura 4.12.  

 
Figura 4.12: Curva granulométrica das amostras AC2 e CG1. 

Este diagrama permitiu verificar que a máxima dimensão do agregado é de, aproximadamente, 2mm 

no caso da AC2 e de 4mm no caso da CG2 (menor dimensão da malha do peneiro pelo qual passa uma 

percentagem igual ou superior a 90%). Por outro lado, em ambos os casos não foi possível detetar a 

mínima dimensão (maior dimensão da malha do peneiro pelo qual passa uma percentagem igual ou 

inferior a 5%), uma vez que cerca de 20% do material passou no peneiro de 0.063 mm, indicando que 

se trata de um agregado constituído por partículas muito finas. 

Na análise mineralógica foi aplicada a técnica de Difração de Raios X (DRX), fazendo incidir feixes 

de raios X sobre as amostras depois de secas e finamente moídas. O objetivo consistiu no 

reconhecimento dos componentes cristalinos presentes na argamassa mediante a comparação com os 

registos de compostos puros definidos numa base de dados de DRX (Veiga et al., 2004). Os resultados 

obtidos encontram-se indicados na Tabela 4.7 e foram semelhantes nas várias amostras analisadas.  

A presença de minerais de areia granítica (quartzo e feldspato) indicia agregado de natureza granítica. 

Por outro lado, a forte presença de calcite e em menor quantidade de dolomite (carbonato de cálcio e 

magnésio) é característico de argamassas cujo ligante é a cal. A percentagem destes constituintes 
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permite avaliar a pureza da rocha calcária que deu origem à cal (quanto maior a percentagem de 

dolomite menor a pureza da rocha) (Marques, 2005). Como exceção, refere-se a amostra CG1 onde 

não foi detetada a presença de cal. 

Tabela 4.7: Composição mineralógica das amostras, DRX. 

Argamassa Quartzo Feldspatos Calcite Mica Dolomite 

AC1 ++++ ++ ++ + + 

AC2 ++++ ++ ++ + vtg 

LL1 ++++ ++ ++ + - 

PN1 ++++ +++ ++ + - 

PV1 ++++ +++ ++ + - 

CG1 ++++ +++ - ++  

CG2 ++++ +++ ++ -  

VG1 ++++ ++ ++ + - 

TS1 ++++ +++ ++ + - 

CS1 ++++ ++ ++ + - 
 

(++++)  presença muito elevada 

(+++) presença elevada 

(++) presença  

(+) presença baixa 

vtg vestígios 

A aplicação da técnica de espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX) permitiu analisar a 

composição química elementar das amostras através da sua exposição a um feixe de radiações X. Esta 

radiação é registada num espectro cujos picos identificam o elemento químico presente no material por 

comparação com espectros de referência. Esta técnica pode auxiliar na identificação dos minerais 

presentes numa amostra, apesar do reconhecimento de elementos químicos não permitir obter o modo 

como estes se encontram organizados em cristais, ou em outros compostos químicos. Trata-se de uma 

técnica menos informativa que a DRX, uma vez que as propriedades dos materiais, como a pedra e a 

argamassa, não derivam diretamente dos elementos químicos, mas dos minerais que os constituem 

(Veiga et al., 2004). Nas amostras analisadas verificou-se a presença de óxido de silício (SiO2) na 

ordem dos 65%, bem como de outros elementos químicos mas em quantidades muito inferiores (15% 

Al2O3, 4% CaO; 1% Fe2O3). Estes compostos químicos encontram-se presentes na cal aérea bem como 

na cal hidráulica; a maior percentagem de SiO2 também pode estar relacionada com a natureza do 

agregado. Os resultados obtidos nas amostras analisadas foram semelhantes e podem ser visualizados 

na Figura 4.13. 

Face aos resultados obtidos, concluiu-se que se trata de uma argamassa à base de cal, provavelmente 

aérea, com agregado de natureza granítica, correntemente designado de saibro, com dimensão inferior 

a 2mm. A relação entre o ligante e o agregado foi da ordem de 1:3. Este tipo de argamassas de cal área 

é habitual conter outros compostos para lhe conferir hidraulicidade. Contudo, não foi efetuada uma 

análise adicional para investigar essa possibilidade. 
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colocados nas duas faces da parede), bem como os deslocamentos horizontais ao longo destes quatro 

níveis (sensores T1 a T4, nas duas faces da parede), de modo a avaliar a resistência e a 

deformabilidade em condições que se julgam próximas da real.  

De acordo com a capacidade resistente estimada nos ensaios dos painéis PP1 e PP2, o ensaio do painel 

PP3 iniciou-se com a aplicação de dois ciclos de carga-descarga de baixa intensidade (o primeiro ciclo 

até 1.05N/mm2 e o segundo até 1.5N/mm2) sobre a parede confinada, tendo em vista a determinação 

do módulo de elasticidade e a análise do comportamento em fase de carga e recarga no estado original. 

Numa segunda fase, procedeu-se à injeção da parede PP3 com argamassa compatível com a original, 

de modo a preencher os vazios existentes e permitir avaliar o efeito desta operação num novo ensaio 

de compressão levado até à rotura do painel, após 90 dias de cura. 

4.6.2 Análise dos resultados das paredes no estado original  

 
4.6.2.1 Painéis PP1 e PP2 

De acordo com os valores registados ao longo do ensaio, foi possível quantificar parâmetros de 

resistência e de deformabilidade dos painéis PP1 e PP2. Tomando o valor médio dos deslocamentos 

verticais e horizontais registados pelos LVDTs posicionados nas duas faces da parede e dividindo esse 

valor pela distância entre os pontos de fixação, foram determinadas as extensões verticais (V) e 

horizontais (H). A partir dos níveis de força registados pela prensa, e tendo em conta a dimensão da 

secção transversal, foi avaliada a tensão instalada (c). O valor máximo alcançado foi considerado 

como um limite inferior da resistência à compressão do painel (fcp), tal como vai ser explicado mais 

adiante. 

A Figura 4.24a) diz respeito à evolução conjunta das tensões vertical e horizontal com as deformações 

vertical e horizontal correspondentes. A deformação vertical foi obtida a partir dos valores registados 

pelos quatro LVDTs mais longos (E1-E2) posicionados em cada face da parede. Os resultados foram 

semelhantes quando se adotaram as medições dos LVDTs mais curtos (E3-E4). Efetivamente, as 

curvas correspondente ao comportamento local (E3-E4) e global (E1-E2) são idênticas durante a fase 

inicial do ensaio, ocorrendo um ligeiro desfasamento a partir do momento em que se registaram os 

primeiros danos nas pedras. Este facto pode ser observado na Figura 4.24b), relativo ao ensaio da 

parede PP2. Da comparação entre os deslocamentos registados nos dois lados da parede, verificou-se 

que a deformação fora do plano foi praticamente nula. 

Durante o ensaio, as tensões horizontais instaladas aumentaram ligeiramente até ao valor máximo de 

0.50N/mm2 no painel PP1 e de 0.24N/mm2 no painel PP2. A tensão horizontal máxima foi de cerca de 

11% da tensão vertical máxima instalada nas paredes. Constatou-se igualmente que a tensão máxima 

nos tirantes concentrou-se nas zonas onde ocorreram maiores danos, ou seja, a cerca de meia altura 

dos painéis. 
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(a) (b) 

Figura 4.24: (a) Diagrama tensão-deformação do painel PP1 e PP2 e (b) diagrama tensão-deformação local e 

global do painel PP2. 

A análise do diagrama de tensão-deformação evidenciou que os painéis PP1 e PP2 alcançaram o nível 

de tensão de compressão (fcp) de 3.94N/mm2 e de 2.50N/mm2, respetivamente. A diferença de 

resistência dos dois painéis resulta da existência de singularidades associadas à geometria e às 

características dos materiais, que no caso da PP2 provocaram a localização do dano numa das pedras, 

antecipando a rotura. Embora as curvas possam indicar que uma maior força poderia ter sido 

alcançada (na realidade não existem sinais de diminuição da força na PP2 e apenas uma ligeira 

tendência de redução foi observada no painel PP1), os ensaios foram interrompidos antes de se atingir 

o ramo da curva de amolecimento. Várias razões estão na origem desta interrupção, nomeadamente o 

alto nível de dano presente nas paredes face ao estado de tensão instalado, o facto do colapso dessas 

estruturas ocorrer de forma súbita e frágil e, principalmente, por questões de segurança relacionadas 

com o equipamento de ensaio e respetivo sistema de controlo. Neste sentido, os valores obtidos foram 

assumidos como um limite inferior da resistência à compressão. 

Os resultados evidenciaram que ambos os painéis apresentam deformabilidade similar. O módulo de 

elasticidade tangente (Ecp) foi calculado entre 10 a 30% da força máxima, assumindo dois tipos de 

análise baseada na teoria clássica de elasticidade: (i) considerando o efeito do confinamento, 

assumindo um estado plano de tensão biaxial, expressão (4.1) e (ii) negligenciando esse mesmo efeito, 

considerando estado de tensão uniaxial.  
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E

A  (4.1) 

Na expressão anterior, E e representam, respetivamente, o módulo de elasticidade e o coeficiente de 

Poisson homogéneo equivalente do painel, e x, y, x e y, as tensões normais e correspondentes 

extensões segundo duas direções ortogonais, x horizontal e y vertical. 

A deformabilidade obtida por estes dois tipos de análises foi devidamente comparada, verificando-se 

que o confinamento lateral não influenciou o módulo de elasticidade, uma vez que o nível de tensão 

horizontal registado nesta fase do ensaio (entre 10 a 30% da tensão vertical máxima) correspondeu 

apenas a cerca de 6% da tensão vertical instalada. Deste modo, os valores obtidos nas duas análises (i) 
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1.05N/mm2, seguido de três ciclos até 1.5N/mm2. Posteriormente, a tensão foi elevada até 2.6N/mm2, 

tendo-se procedido a uma descarga e nova recarga para este nível de tensão e, finalmente, o ensaio foi 

conduzido até próximo da rotura, aferida de acordo com o nível de dano observado na parede, Figura 

4.32a). A tensão máxima alcançada foi de 5.4N/mm2. O ensaio não prosseguiu até se registar uma 

perda de resistência por razões de segurança do equipamento e das pessoas envolvidas. Comparando o 

resultado obtido com o valor médio dos ensaios da PP1 e PP2, verifica-se um acréscimo de resistência 

de cerca de 60%. 

O módulo de elasticidade tangente para o primeiro e segundo ciclo de carga foi de 0.93kN/mm2 e 

1.09kN/mm2, respetivamente, correspondendo a um acréscimo de aproximadamente 2.8 vezes quando 

comparado com o valor de 0.36kN/mm2 no estado original, Figura 4.32b). Neste caso, a relação entre a 

rigidez e a resistência foi de Ecp=185fcp, valor que continua muito distante do proposto por outros 

autores (Vintzileou et al. 2007; Valluzzi et al. 2001; Chiostrini 2003; Corradi 2002). 

(a) (b) 

Figura 4.32: Resultados do painel PP3: (a) diagrama tensão-extensão após injeção e (b) comparação entre 

diagramas antes e após injeção da argamassa. 

Apesar da parede PP3 já ter experimentado este nível de tensão, o valor do módulo de elasticidade 

após a injeção é diferente (inferior) ao obtido durante a fase de descarga e recarga no estado original 

(1.37kN/mm2), evidenciando que a injeção da parede altera as suas propriedades internas e que esta 

adquire novas características, reagindo como se tratasse de uma parede ‘nova’. Na parede injetada e 

para um nível de tensão superior a 1.5N/mm2, o módulo de elasticidade tangente manteve 

aproximadamente o mesmo valor do avaliado durante a fase cíclica. Relativamente à fase de descarga 

e recarga verificou-se o aumento do módulo de elasticidade para 1.9kN/mm2. 

Os ensaios realizados evidenciaram a importância dos vazios internos no comportamento da estrutura, 

que no presente caso e quando preenchidos, conduziram a um incremento significativo da rigidez 

(cerca de três vezes) quando comparada com o valor obtido no estado original. Apesar de se tratar de 

uma parede de folha única constituída por pedras de considerável dimensão, os vazios internos têm 

uma forte influência na resistência e na deformabilidade da estrutura. Por outro lado, após a injeção a 

parede comporta-se como um novo painel de alvenaria mais monolítico. A Tabela 4.13 resume os 

resultados obtidos nos ensaios de compressão do painel PP3, onde se assumiu que a resistência à 
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comprimida. A rotura do painel ocorre quando a tensão principal de tração no centro do painel atinge o 

seu valor limite. Neste caso, a tensão principal de tração ( I ) iguala a tensão principal de compressão 

(
II ) e a tensão tangencial ( ), nomeadamente 

A

P
III

2
  . Deste modo, a resistência à tração 

(ft,ASTM) é obtida mediante a aplicação da expressão (4.2), onde Pu é a carga máxima na diagonal e A a 

área da secção transversal segundo a diagonal do painel.  

A

P

A

P
f uu

ASTMt 707.0
2

,   (4.2) 

Por outro lado, Brignola et al. (2009) assume que o estado de tensão ao longo da diagonal comprimida 

não é uniforme. Teoricamente demonstrado por Frocht (1931) (referido em Brignola et al., 2008), e 

confirmado em simulações numéricas de elementos finitos em estruturas consideradas homogéneas e 

isotrópicas, a tensão principal de tração, de compressão e a tensão tangencial assumem diferentes 

valores no centro do painel (
A

P

A

P

A

P
III 05.1;62.1;5.0   ). Seguindo-se esta via, a resistência à 

tração no centro do painel (ft,LN) é obtida através da expressão (4.3).  

A

P
f u

LNt 50.0,   (4.3) 

Ainda segundo Brignola et al. (2009), a tipologia da alvenaria bem como a qualidade da argamassa 

influenciam o comportamento das estruturas em ensaios diagonais. Este autor propõe uma nova 

expressão para a avaliação da resistência à tração (ft,BRIGNOLA) baseada num parâmetro  que depende 

do tipo de alvenaria (secção transversal e aparelho), expressão (4.4). 

A

P
f u

BRIGNOLAt ,
 (4.4) 

Segundo as tipologias definidas na normativa Italiana, pode variar entre 0.35 e 0.56, nomeadamente 

podendo ser inferior a 0.5 para alvenarias irregulares, aproximadamente igual a 0.5 para alvenarias 

regulares e superior a 0.50 no caso de alvenarias de pano único. Em todas as análises referidas a área é 

determinada a partir das características geométricas do painel (comprimento b, altura h e espessura t), 

expressão (4.5). 

t
hb

A
2

)( 
  (4.5) 

De acordo com a norma ASTM o módulo de elasticidade transversal (GASTM) é dado pela expressão 

(4.6).  

A

P
GASTM 707.0  (4.6) 

sendo a distorção () obtida através da expressão (4.7), a partir das deformações segundo a diagonal 

tracionada (t) e comprimida (c) para cerca de 1/3 da força máxima registada (P=1/3Pu).  
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4.9 Ensaio de corte com compressão  

Os ensaios de corte com compressão consistem numa técnica experimental habitualmente aplicada na 

avaliação do comportamento de estruturas quando solicitadas por ações horizontais do tipo sísmico. 

Diversos autores aplicaram este ensaio no estudo de alvenarias antigas (da Porto, 2005; Vasconcelos, 

2005; Costa A. 2012; Silva, 2012). Neste tipo de ensaios, a imposição de uma lei de deslocamentos 

com evolução linear crescente permite obter a resposta monotónica, enquanto a aplicação de um 

padrão cíclico de deslocamentos, positivos e negativos, permite avaliar a resposta cíclica e histerética. 

A comparação de resultados entre os dois tipos de carregamento (monotónico ou cíclico) revelou que 

as estruturas sujeitas a ações do tipo cíclico exibem uma capacidade resistente inferior em cerca de 10 

a 30% à obtida com carregamentos monotónicos, devido à acumulação da deformação plástica 

residual em ciclos sucessivos (da Porto, 2005).  

Por outro lado, em função das condições fronteira impostas no topo da parede surgem duas 

possibilidades de funcionamento do ensaio: com a rotação impedida ‘fixed-ended wall’, ou com a 

rotação livre ‘cantilever wall’. A primeira situação envolve maiores cuidados na definição do 

programa do ensaio, recorrendo geralmente a dois atuadores na aplicação da carga vertical que, 

impondo o mesmo deslocamento, impedem a rotação do topo da parede. Mais recentemente surgiram 

sistemas híbridos que permitem manter praticamente constante o somatório das forças e dos 

deslocamentos (Galasco et al., 2009).  

Neste contexto, foram ensaiados no LESE dois dos painéis extraídos da já referida parede real em 

estudo, seguindo os procedimentos especificados na secção seguinte. 

4.9.1 Programa de ensaio 

Dois painéis extraídos da parede real C (identificadas por PG1 e PG2) foram submetidos a ensaios 

cíclicos de corte no plano para diferentes níveis de tensão normal, nomeadamente 0.8N/mm2 para PG1 

e 0.4N/mm2 para a PG2, Figura 4.42a). A tensão de 0.4N/mm2 representa a carga vertical presente em 

edifícios com cerca de cinco pisos (tipologia frequente na cidade do Porto) e a tensão de 0.8N/mm2 

pretende avaliar a resposta da estrutura perante solicitações superiores. Os painéis ensaiados exibiam 

uma relação altura/largura de cerca de 1.5. 

As paredes foram colocadas sobre uma base de betão com 2.6m de comprimento, 1.6m de largura e 

0.60m de altura, devidamente encastradas em cerca de 10cm de profundidade com argamassa de 

cimento. Estas bases foram fixas à laje de reação do laboratório de modo a impedir possíveis 

deslocamentos durante a fase de aplicação das cargas. A carga vertical foi aplicada por intermédio de 

um atuador hidráulico de 700kN de capacidade máxima fixo a um pórtico metálico de reação, que 

atuava sobre uma placa de deslizamento que dispunha de uma célula carga para medir a força de atrito. 

A força horizontal final corresponde à do atuador horizontal deduzida da força de atrito medida na 

placa de deslizamento. 
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Tabela 4.17: Lei de carga para o carregamento vertical, PG1 e PG2. 

Parede Força (kN) Tensão vertical,  (N/mm2) /fcp (%) 

PG1 62.5 0.10 3.10 

 125 0.20 6.21 

 250 0.40 12.42 

 375 0.60 18.63 

 500 0.80 24.84 

PG2 62.5 0.10 3.10 

 125 0.20 6.21 

 250 0.40 12.42 

Seguidamente, e após estabilizar a carga vertical no nível final pretendido, iniciou-se o ensaio de corte. 

Este ensaio consistiu na aplicação de deslocamentos horizontais cíclicos de amplitude crescente no 

topo e segundo o plano da parede até à rotura, sendo cada ciclo repetido três vezes. Foi definida a lei 

de deslocamentos especificados na Tabela 4.18, associada ao drift indicado. Devido a deslizamentos 

internos no sistema de aplicação da carga horizontal, verificou-se o desfasamento de valores entre os 

deslocamentos impostos e aqueles que a parede esteve realmente sujeita. Por este facto, no tratamento 

de resultados foram adotados os deslocamentos registados pelos sensores colocados no topo da parede 

(LVDTs 40 e 41). 

Tabela 4.18: Lei de carga para o ensaio de corte com compressão, PG1 e PG2. 

Ciclo Deslocamento horizontal (mm) drift (%) 

1A 1.2 0.048 

2A 1.8 0.072 

3A 2.5 0.10 

4A 3.8 0.15 

5A 5 0.20 

6A 6.2 0.25 

7A 7.5 0.30 

8A 10 0.40 

9A 12.5 0.50 

10A 15 0.60 

11A 17.5 0.70 

12A 20 0.80 

13A 25 1.00 

4.9.2 Módulo de elasticidade sob carga vertical 

A Figura 4.44 ilustra a evolução da tensão vertical vs deformação vertical média registada pelos quatro 

LVDTs localizados em ambas as faces das paredes. Na parede PG1, quando atingida a tensão de 

0.6N/mm2, observou-se o destacamento de alguma argamassa e a fissuração de pedras, contribuindo 
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sendo, ftp a resistência à tração da alvenaria e b o fator de distribuição de corte que dependente da 

relação altura/largura (h/l) da parede, expressão (4.11). 















5.15.1

10.1

l

h
se

l

h
se

b  (4.11) 

No mecanismo de rotura por flexão a parede comporta-se como uma consola cuja capacidade 

resistente é ditada por questões de equilíbrio entre a força vertical e a força horizontal. Genericamente, 

numa primeira fase observa-se a formação de fissuração horizontal devido à baixa resistência à tração 

da alvenaria. Com o aumento da força lateral verifica-se a progressão das fissuras ao longo da parede 

que originam a redução da área de compressão conduzindo ao esmagamento dos cantos. Neste caso, a 

força lateral (HFLEXÃO) pode ser determinada assumindo um bloco retangular de tensões na base da 

parede e recorrendo à expressão (4.12) 

)
85.0

1(
2

0
2

0

cp

w

FLEXÃO fh

A
H





  (4.12) 

sendo, fcp a resistência à compressão, h a altura do painel, α o coeficiente que define a posição do 

ponto de inflexão e, naturalmente, toma o valor 1 no caso de uma consola, como o caso presente, 

podendo ser 0.5 quando se trata de um elemento com rotação impedida no topo (Tomazevic, 1999). 

Quando o mecanismo de rotura for determinado por compressão excessiva, a imposição do controlo de 

esmagamento dos bordos da parede, devido à concentração de tensões de compressão, permite obter a 

força horizontal que conduz a essa situação, através da expressão (4.13) (extraído de Silva, 2012). 

)1(
6

0

cp

wcp
COMPRESSÃO fh

lAf
H


  (4.13) 

Através da aplicação das expressões (4.9) a (4.13) e atendendo às características das alvenarias em 

estudo, foram traçados os diagramas associados aos diferentes modos de rotura. Em função do nível de 

tensão vertical imposto foi assim possível estimar o mecanismo de rotura predominante, Figura 4.47. 

As propriedades mecânicas admitidas foram obtidas dos ensaios de compressão uniaxial e de 

compressão diagonal referidos no subcapítulo 4.6 e 4.7, nomeadamente fcp=3N/mm2; ftp=0.03N/mm2; 

c=0.03N/mm2 e considerando =1; b=1.5 e = 0.35 (valor habitualmente adotado em paredes de 

alvenaria de pedra). Segundo esta análise, e atendendo ao nível de tensão instalada, em ambos os 

painéis a menor capacidade lateral esteve associada ao modo de rotura por corte diagonal e para uma 

força lateral de 50kN na PG2 e de 70kN na PG1. 
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Tomando a curva envolvente de cedência pela menor força, constata-se que os valores alcançados nos 

ensaios foram superiores aos estimados na previsão dos mecanismos de rotura. Na realidade, os 

critérios de rotura foram definidos com base na hipótese de rotura dos materiais constituintes (pedra e 

argamassa) e admitindo o funcionamento da alvenaria como um todo. Contudo, foram registados 

fenómenos localizados que condicionaram o comportamento das paredes e conduziram aos resultados 

indicados. 

A Figura 4.51 representa a deformação lateral dos painéis segundo os dois sentidos do movimento 

(positivo e negativo) para diferentes níveis de deslocamento horizontal imposto no topo da parede.  

  
 (a) 

  
(b) 

Figura 4.51: Registo da deformação lateral ao longo do ensaio de corte: (a) painel PG1 (=0.8N/mm2) e (b) 

painel PG2 (=0.4N/mm2). 

Constatou-se que desde o início do ensaio, ambos os painéis evidenciaram uma fraca ligação entre os 

blocos de pedra, levando à descontinuidade observada na deformação lateral. Este comportamento 

gerou deformações permanentes que se foram acentuando para ciclos de deslocamento de maior 

amplitude. A partir da análise da deformada, foram identificadas as zonas com maior concentração de 

danos que se localizaram a cerca de meia altura dos painéis, facto concordante com o observado 

durante o decorrer do ensaio. 

Foram igualmente analisados os deslocamentos verticais ao longo das juntas, no sentido de avaliar 

fenómenos de flexão ou de corte ao longo dos painéis. Os valores positivos correspondem à abertura 

de junta e os valores negativos ao fecho/compressão de junta. De modo a visualizar no mesmo 

diagrama a resposta nos dois topos da parede (norte e sul), as juntas do lado norte foram representadas 
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em abcissas negativas e as do lado sul em abcissas positivas. Os diagramas obtidos encontram-se 

representados na Figura 4.52.  

  
(a) 

(b) 

 
(c) 

Figura 4.52: Análise dos deslocamentos verticais ao longo das juntas da secção transversal: (a) esquema da 

instrumentação de PG1e PG2; (b) deslocamentos para ciclos positivos das duas paredes e (c) deslocamentos para 

ciclos negativos das duas paredes. 

Houve alguma dificuldade na interpretação destes resultados, uma vez que a instrumentação aplicada 

media os deslocamentos de várias juntas. Contudo, foi possível verificar que: 

 Devido à tensão vertical instalada, as juntas da base (37 e 39) estiverem sempre comprimidas, 

independentemente do sentido do movimento. Efetivamente, com o aumento da amplitude dos 

ciclos de deslocamentos verificou-se o esmagamento de pedras nos cantos inferiores das paredes. 

Este fenómeno foi mais evidente no painel PG1 que esteve sujeito a um estado de compressão 

inicial mais elevado. 

 No painel PG1 verificou-se a abertura das juntas 16-36 (topo sul) para o deslocamento horizontal 

de cerca de 1.2mm (drift de 0.05%) no sentido negativo, com maior expressão ao nível da junta 

36. No sentido positivo apenas a junta 23 do topo norte exibiu uma ligeira abertura para o 
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deslocamento de 1.2mm. As linhas de rotura definidas na parede estão sensivelmente de acordo 

com os deslocamentos registados por estes sensores. 

 No painel PG2 e no sentido positivo verificou-se a abertura da junta 23 para o deslocamento de 

5mm (drift de 0.2%) e da junta 15 para o deslocamento de 9mm (drift de 0.36%). No sentido 

negativo, a junta 16 foi a primeira a evidenciar abertura para o deslocamento de 2mm (drift de 

0.08%), seguida da junta 22 para o deslocamento 5mm (drift de 0.2%).  

 
4.9.5 Comportamento histerético 

O comportamento histérico de uma parede de alvenaria sob carregamento cíclico no plano pode ser 

representado por um diagrama envolvente bilinear, trilinear ou de quatro ramos, e encontram-se na 

literatura diversas propostas (Tomazevic, 1999; da Porto, 2005; OPCM, 2005; Frumento et al., 2009). 

Em termos gerais, são identificadas três fases importantes no diagrama força-deslocamento, que 

marcam transições de comportamento, nomeadamente: 

 Fase de fendilhação, quando se observa a formação de fissuras significativas, associada ao 

deslocamento (dcr) e à força (Hcr) de fendilhação. 

 Fase de máxima força lateral (Hmax) e correspondente deslocamento de pico (dHmax). 

 Fase de deslocamento último (dmax) e força lateral correspondente (Hdmax). 

No caso do diagrama de quatro ramos, é ainda considerada a fase em que se observa fendilhação 

horizontal ao nível das juntas devido ao fenómeno de flexão e que ocorre antes das três fases referidas 

anteriormente. Neste caso, o deslocamento e a força lateral são identificadas por df e Hf, 

respetivamente. 

Ao nível da regulamentação italiana OPCM 3471 (2005) recorre-se a diagramas do tipo bilinear na 

definição do comportamento ao corte de alvenarias não reforçadas, Figura 4.53.  

 
Figura 4.53: Diagrama idealizado bilinear a partir da curva experimental (Tomazevic, 1999). 

Na envolvente bilinear, o primeiro troço do diagrama é obtido a partir da determinação da rigidez 

elástica (ke) na fase de aparecimento das primeiras fissuras e resulta da aplicação da expressão (4.14). 

Alguns autores admitem que a fissuração ocorre sensivelmente quando Hcr=0.7Hmax (Tomazevic, 

1999). 
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cr

cr
e d

H
k   (4.14) 

A capacidade resistente última (Hu) é determinada aplicando a expressão (4.15), admitindo que o 

diagrama idealizado possui a mesma energia de deformação que a curva experimental, logo a área 

interior (Aenv) de ambos os diagramas é igual.  

)
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ddkH

k

H
dHA   (4.15) 

O deslocamento último (du) é obtido da curva envolvente para o nível de carga lateral de 0.8Hmáx 

(degradação de resistência de 20%). Nas situações de mecanismo de rotura por rocking como não 

ocorre degradação de força este pressuposto não pode ser aplicado. Contudo, nestes casos as 

alvenarias exibem comportamento não linear podendo ser adotados diagramas bilineares igualando o 

du ao deslocamento final (dmax) (Vasconcelos, 2005). Tomazevic (1999) sugere ainda que a relação 

entre a carga lateral máxima e a carga última pode ser expressa por Hu=0.9Hmax. Conhecido o valor de 

Hu, o deslocamento elástico limite (de) é definido de acordo com a expressão (4.16); 

e

u
e k

H
d   (4.16) 

A ductilidade () consiste num parâmetro fundamental na análise de estruturas solicitadas por ações 

do tipo sísmico, uma vez que dá indicações sobre a capacidade de dissipação de energia por processo 

histerético. Consiste na capacidade das estruturas se deformarem para além do pico de força (após 

cedência), sem perda acentuada de resistência e de rigidez em ciclos de deslocamentos sucessivos. 

Realça-se que o conceito de capacidade de dissipação de energia não é equivalente à ductilidade 

porque a energia dissipada também depende da forma dos ciclos histeréticos. De acordo com a 

aproximação bilinear, a ductilidade é estimada através da expressão (4.17). 

e

u

d

d
  (4.17) 

Por outro lado, considerando a proposta de Abrams (2001) (referido em da Porto, 2005) o diagrama 

idealizado é definido de acordo com os quatro estados limite observados durante o ensaio, cujos 

valores são diretamente extraídos do diagrama força-deslocamento envolvente experimental, Figura 

4.54.  

Este tipo de modelo simplificado é habitualmente aplicado na análise do comportamento de diferentes 

tipos de alvenarias (da Porto, 2005). Comparativamente com o modelo bilinear, o diagrama dos quatro 

estados limite permite uma melhor compreensão do comportamento não linear histerético das paredes 

em termos de capacidade de dissipação de energia e de degradação de rigidez e de resistência. Neste 

caso, são calculados quatro valores da rigidez secante (kf, kcr, kHmax e kdmax) correspondentes às quatro 
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fases do diagrama. A avaliação do drift também é realizada para as quatro fases do ensaio. Neste caso, 

a ductilidade é estimada a partir da expressão (4.18); 

 
Figura 4.54: Diagrama idealizado correspondente aos quatro ramos (da Porto, 2005). 

crd

dmax  (4.18) 

Como o presente trabalho tem por objetivo estabelecer uma análise comparativa entre diferentes tipos 

de alvenarias de acordo com a sua geometria, o diagrama de quatro estados limite parece ser o mais 

adequado. Contudo, no tratamento de resultados das paredes PG1 e PG2 foram aplicados os dois 

procedimentos referidos anteriormente e os parâmetros globais foram devidamente comparados. 

Deste modo, a avaliação do comportamento ao corte da PG1 e PG2 foi realizada separadamente e 

passou por: 

 Traçar o diagrama envolvente experimental força-deslocamento para os ciclos de deslocamentos 

positivos e negativos e para cada repetição de ciclo. Tomar a média da envolvente para os ciclos 

positivos e negativos e, no final, considerar a média dessas duas curvas. Recorde-se que estas 

envolventes procuram aproximar a curva de resposta como se de um ensaio monotónico se 

tratasse, a fim de aferir parâmetros globais de comportamento. 

 Definir a curva envolvente idealizada (bilinear e de quatro ramos). 

 Estimar parâmetros globais como rigidez, ductilidade, energia de dissipação e coeficiente de 

amortecimento. 

 
4.9.5.1 Diagramas força-deslocamento 

Os painéis PG1 e PG2 foram submetidos a deslocamentos horizontais cíclicos de amplitude crescente 

até ao colapso, sendo cada ciclo repetido três vezes. Os diagramas força-deslocamento obtidos 

encontram-se representados na Figura 4.55.  
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(a) (b) 

Figura 4.55: Diagrama força-deslocamento: (a) painel PG1 (=0.8N/mm2) e (b) painel PG2 (=0.4N/mm2). 

O modo de rotura por corte foi mais visível em PG1. Efetivamente, na fase pré-pico a parede exibiu 

moderado comportamento histerético, enquanto na fase pós-pico apresentou alguma capacidade de 

dissipação de energia, acompanhada pela degradação de força e de rigidez. O painel PG2 evidenciou 

menor capacidade de dissipação de energia em todo o ensaio. Neste painel, para ciclos de 

deslocamentos positivos não houve degradação de força, nos ciclos negativos a perda de resistência e 

de rigidez foi pouco acentuada. Verificou-se que, após a formação da linha de rotura por corte, a 

parede PG2 foi essencialmente governada por um mecanismo de rocking. 

Adotando o procedimento de (Frumento et al., 2009), na obtenção da curva equivalente foram traçados 

os diagramas envolventes para os ciclos de carregamento positivo e negativo, individualizando cada 

ciclo com a mesma amplitude. Como cada ciclo foi repetido três vezes, no final obtiveram-se três 

curvas envolventes para o ciclo positivo e três curvas para o ciclo negativo, tal como se pode 

visualizar na Figura 4.56. No painel PG1 não foi possível realizar o terceiro ciclo para o último 

patamar de deslocamentos. 

  
(a) 

  
(b) 
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(c) 

Figura 4.56: Diagramas força-deslocamento experimental e envolventes para o painel o PG1 (=0.8N/mm2) e   

PG2 (=0.4N/mm2) por ciclo de deslocamentos: (a) 1ºciclo, (b) 2ºciclo e (c) 3ºciclo. 

O traçado destas curvas permitiu avaliar a evolução da resistência e da rigidez no mesmo patamar de 

deslocamentos, verificando-se uma perda de resistência e rigidez muito reduzida entre ciclos 

sucessivos. A partir dos diagramas envolventes anteriores foi definida a curva para o ciclo positivo e 

negativo, adotando como critério a força máxima. A curva final foi obtida a partir da média das duas 

curvas envolventes anteriores (positiva e negativa), Figura 4.57. Os parâmetros globais extraídos das 

curvas médias por parede encontram-se indicados na Tabela 4.20. Para uma melhor perceção da 

variação dos parâmetros obtidos com o nível de tensão vertical, foram traçados os diagramas da Figura 

4.58 e da Figura 4.59. 

(a) (b) 

Figura 4.57: Diagramas envolventes para o ciclo positivo (ENV+) e negativo (ENV-) e diagrama envolvente 

médio: (a) painel PG1 (=0.8N/mm2) e (b) PG2 (=0.4N/mm2). 

Tabela 4.20: Parâmetros globais da curva envolvente média, PG1 e PG2. 

Painel 
Hf 

(kN) 
df 

(mm) 
Hcr  

(kN) 
dcr 

(mm) 
Hmáx 
(kN) 

dHmáx 
(mm) 

Hdmáx 

(kN) 
dmáx 

(mm) 
PG1 (=0.8N/mm2) 33.45 1.10 75.55 4.80 108.40 13.03 87.98 21.04 

PG2 (=0.4N/mm2) 21.95 1.41 51.06 5.46 70.09 21.17 70.09 21.17 
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(a) (b) 

Figura 4.58: Gráficos de: (a) variação da força lateral nas quatros fases e (b) relação entre Hcr/Hmax e Hdmax/Hmax. 

(a) (b) 

Figura 4.59: Gráficos de: (a) variação do deslocamento horizontal nas quatros fases e (b) relação entre dcr/dmax e 

dHmax/dmax. 

Efetivamente, os dois painéis atingiram aproximadamente o mesmo deslocamento último, 

correspondente a um drift de 0.84%. Contudo, a parede PG1 que esteve submetida a um nível de 

tensão vertical superior apresentou uma maior capacidade resistente lateral. Verificou-se que em 

ambas as paredes a relação entre Hcr e o Hmax esteve entre 0.70 e 0.80, dentro do intervalo proposto por 

Tomazevic (1999). A redução da capacidade resistente pós-pico apenas foi observada no painel PG1, 

sendo na ordem de 20%. 

De modo a estabelecer uma análise comparativa entre as duas paredes, foi traçado o diagrama da 

Figura 4.60a). A tendência das curvas sugere um comportamento idêntico dos dois painéis, pese 

embora não se tenha podido ir mais além na parede PG2. Parece razoável admitir que caso tal tivesse 

sido realizável, e considerando que para o sentido negativo os ciclos já apresentavam uma tendência 

de perda de resistência para o último deslocamento, a força Hmax obtida tenha correspondido ao valor 

de pico. Daqui se poderia inferir um deslocamento último maior que o obtido. 

Na Figura 4.60b) encontra-se representada a variação da tensão tangencial (H) com a tensão vertical 

(c). Tomando os resultados obtidos no ensaio de corte dos painéis e embora se disponha de apenas 

dois pontos no diagrama (c, H), que é reconhecidamente muito pouco, a adoção da reta definida por 

esses pontos conduziria a uma coesão de 0.050N/mm2 e a um coeficiente de atrito de 0.15 (linha a 

tracejado no diagrama). O coeficiente de atrito aqui encontrado é inferior ao referido na literatura; de 
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facto, o EC6 (CEN, 2005) indica 0.40, embora estudos realizados em paredes de alvenaria reais 

tenham conduzido a valores na ordem dos 0.24-0.50 (Chiostrini et al., 2003). Por outro lado, se à 

informação anterior fosse incluída o valor da coesão estimado no ensaio de deslizamento apresentado 

na secção 4.8, de 0.027N/mm2, a aproximação obtida conduziria a uma coesão final de 0.030N/mm2 e 

a um coeficiente de atrito superior de 0.18, associada a uma coeficiente de correlação satisfatório 

(0.992) (linha a cheio no diagrama). 

  
(a) (b) 

Figura 4.60: (a) Diagrama envolvente médio das paredes PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2) e (b) 

evolução da tensão tangencial máxima com a tensão vertical nas paredes reais. 

4.9.5.2 Diagramas equivalentes e ductilidade 

Na definição do diagrama bilinear foi adotado o procedimento de Frumento et al. (2009) que considera 

a curva envolvente para os ciclos de deslocamentos positivo e negativo, individualizando cada 

repetição de nível de deslocamento. Neste trabalho foram adotadas três repetições, obtendo-se assim as 

seis curvas envolventes já indicadas na Figura 4.56. Para cada curva, foi traçado o diagrama bilinear 

adotando as expressões (4.14) e (4.15), apresentando-se na Figura 4.61 os correspondentes seis 

traçados para a PG1 e PG2. 

(a) (b) 

Figura 4.61: Diagramas bilineares para o ciclo positivo e negativo: (a) painel PG1 (=0.8N/mm2) e (b) painel 

PG2 (=0.4N/mm2). 
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O diagrama final equivalente para cada parede foi definido a partir dos diagramas da Figura 4.61, 

admitindo: 

 O deslocamento elástico equivalente, de,eq, igual à média de de. 

 O deslocamento último equivalente, du,eq, igual ao valor mínimo de du. 

 A resistência lateral equivalente, Hu,eq, igual à média de Hu.  

 A rigidez elástica equivalente, ke,eq, igual à média de ke. 

 A ductilidade, estimada a partir da expressão (4.17). 

A curva equivalente final para os dois painéis encontra-se representada na Figura 4.62 e os parâmetros 

adotados no diagrama bilinear são resumidos na Tabela 4.21. 

 

Figura 4.62: Diagrama bilinear final para parede PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2). 

Tabela 4.21: Parâmetros do diagrama bilinear das paredes PG1 e PG2. 

Painel ke (kN/mm) de (mm) Hu (kN) du (mm)  driftmax (%) 

PG1 (=0.8N/mm2) 15.44 6.42 99.16 17.40 2.71 0.70 

PG2 (=0.4N/mm2) 8.50 7.34 61.38 20.71 2.82 0.83 

Se os diagramas bilineares fossem definidos a partir das curvas envolventes médias, Figura 4.60a), os 

resultados obtidos seriam quase similares. Pelo facto do deslocamento final resultar da média de 

valores e não estar condicionado pelo menor deslocamento de todos os ciclos, a ductilidade exibida 

seria ligeiramente superior, nomeadamente de 3.25 na PG1 e de 3.32 na PG2. Neste caso, as curvas 

bilineares correspondentes seriam as indicadas na Figura 4.63, mas da comparação das duas estratégias 

de análise pode reter-se como razoável um valor de ductilidade de cerca de 3 para as paredes 

analisadas, embora potencialmente algo mais elevado para a parede PG2 (com menor tensão vertical). 

Desta análise, verificou-se que a carga lateral última (Hu) é cerca de 90% da carga máxima (Hmax) 

obtida dos ensaios, nomeadamente: 92% para a PG1 e 89% para a PG2, sendo esta relação semelhante 

à proposta por Tomazevic (1999). A rigidez elástica (ke) sofreu um acréscimo com o aumento do nível 

de tensão vertical, evidenciando a dependência deste parâmetro face à tensão instalada. Outros autores 

obtiveram resultados similares (Vasconcelos, 2005). Como o modo de rotura das paredes foi idêntico, 

embora a localização do dano esteja dependente da disposição das pedras, refletiu-se numa ductilidade 
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similar nos dois casos, com a ressalva do já referido anteriormente sobre a parede PG2. Finalmente, o 

drift máximo corresponde a um valor expectável em estruturas deste tipo (Magenes and Calvi, 1997). 

 

Figura 4.63: Diagrama bilinear obtido da curva envolvente média para parede PG1 (=0.8N/mm2) e               

PG2 (=0.4N/mm2). 

O diagrama equivalente de quatro ramos ilustrado na Figura 4.64 foi definido diretamente a partir da 

curva envolvente média para as quatro fases identificadas na Tabela 4.20 (fendilhação inicial por 

flexão, fendilhação por corte ou deslizamento, carga lateral máxima e deslocamento último). A 

ductilidade foi definida de acordo com o valor do deslocamento último (dmax) e do deslocamento de 

fendilhação (dcr), sendo de 4.39 na parede PG1 e de 3.88 na parede PG2.  

(a) (b) 

Figura 4.64: Diagrama equivalente de quatro ramos para a parede PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2): 

(a) demarcação da curva equivalente sobre a curva experimental e (b) diagramas finais. 

Apresenta-se na Figura 4.65 a comparação entre o diagrama bilinear obtido a partir da curva 

envolvente média e a curva de quatro ramos. Analisando as duas propostas, é notório que a curva de 

quatro ramos traduz melhor o comportamento das paredes, uma vez que permite avaliar a variação da 

rigidez e a degradação da força no final do ensaio. Em termos de ductilidade, os valores encontrados 

foram ligeiramente diferentes, obtendo-se uma menor ductilidade no diagrama bilinear pelo facto de 

corresponder a um maior deslocamento de cedência, enquanto no diagrama de quatro ramos o 

deslocamento de cedência corresponde ao deslocamento de fissuração (dcr). Assim, para as paredes 

analisadas, a ductilidade obtida na curva de quatro ramos foi superior em cerca de 30% à da curva 

bilinear (usando o diagrama envolvente médio).  
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Figura 4.65: Comparação dos diagramas idealizados para o painel PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2), 

segundo a formulação bilinear e de quatro ramos. 

4.9.5.3 Degradação da rigidez  

A degradação da rigidez foi avaliada determinando a rigidez secante para cada nível de deslocamento, 

como o declive da linha reta que une a força lateral máxima e mínima obtida a partir dos diagramas de 

força-deslocamento (Zepeda et al., 2000, extraído de Vasconcelos, 2005). 

A representação da degradação de rigidez com o drift encontra-se ilustrada na Figura 4.66a). 

Verificou-se que em ambas as paredes a redução da rigidez ocorre com a progressão do dano 

(acréscimo do deslocamento lateral), sendo mais acentuada na parede PG1 que esteve sujeita a um 

nível de tensão vertical mais elevado. Como a parede PG2 este sujeita a um nível de tensão vertical 

mais baixo e exibiu comportamento de rocking, a degradação de rigidez foi mais ligeira.  

As curvas anteriores foram normalizadas pelo valor máximo da rigidez de cada parede, =k/kmax, 

obtendo-se o diagrama da Figura 4.66b). Aplicando uma função de aproximação do tipo logaritmico às 

curvas anteriores verificou-se um bom ajuste em ambos os casos (coeficiente de correlação superior a 

0.98). O valor da rigidez para as quatros fases do ensaio encontra-se indicado na Tabela 4.22.  

(a) (b) 

Figura 4.66: Degradação da rigidez secante em função do drift para as paredes as PG1 (=0.8N/mm2) e           

PG2 (=0.4N/mm2): (a) valores nominais e (b) rigidez normalizada e curva de ajuste. 
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Tabela 4.22: Rigidez secante ao longo das quatro fases do ensaio para as paredes PG1 e PG2. 

Painel kf (kN/mm) kcr (kN/mm) kHmax (kN/mm) kdmax (kN/mm) 

PG1 (=0.8N/mm2) 30.29 15.76 8.32 4.18 

PG2 (=0.4N/mm2) 15.60 9.34 3.31 3.31 

4.9.5.4 Energia de dissipação e coeficiente de amortecimento 

Tal como a ductilidade, a energia dissipada e o amortecimento permitem obter informações relevantes 

sobre o comportamento global das estruturas sob ações sísmicas. Uma estrutura dissipativa pode 

conduzir à redução da resposta sísmica e, consequentemente, à redução da exigência de ductilidade 

(Shing et al., 1989 extraído de Vasconcelos, 2005), para valores desejavelmente inferiores à 

ductilidade disponível. 

A energia dissipada (Ediss) é definida por cada ciclo de cada nível de deslocamento e obtém-se pela 

integração numérica do ciclo histerético entre dois picos de deslocamento consecutivos (área interior 

do diagrama força-deslocamentos, aqui designada de Adiss), Figura 4.67a). Por outro lado, a energia 

necessária para deformar a estrutura até um deslocamento imposto, designada por energia introduzida 

no sistema (Einp), pode ser obtida a partir da soma das áreas para os ciclos positivos e negativos do 

diagrama força-deslocamento, Figura 4.67b).  

 
(a) (b) 

Figura 4.67: Avaliação da energia num ciclo de deslocamento: (a) energia dissipada (Ediss) e (b) energia de 

entrada (Einp) (adaptado de Vasconcelos, 2005). 

Para cada ciclo de deslocamento, pode ser definido o coeficiente de amortecimento viscoso 

equivalente (), que consiste na razão entre a energia dissipada definida como a área do ciclo de 

histerese (Adiss) e a energia potencial elástica equivalente (EP) determinada com base na amplitude de 

deslocamentos e da força horizontal máxima e mínima em cada ciclo (da Porto, 2005). As expressões 

aplicadas estão indicadas em (4.19) e (4.20), respetivamente. 

P

diss

E

A




2
  (4.19) 

Ediss Einp

F
or

ça

Deslocamento

F
or

ça

Deslocamento



Caraterização Geométrica, Material  e Mecânica de Paredes Reais em Alvenraia de Granito de Folha Ùnica. 

4.57 

)).((
4

1   ddHHEP  (4.20) 

No presente estudo, a análise da energia dissipada (Ediss) e da energia de entrada (Einp), juntamente com 

o coeficiente de amortecimento viscoso equivalente (ξ) serviram como indicadores da resposta 

estrutural das paredes ensaiadas face a acções dinâmicas, e sísmicas em particular. 

Neste sentido, para as paredes PG1 e PG2 foi avaliada a energia dissipada para cada ciclo de 

deslocamentos, bem como a energia dissipada acumulada, cujos diagramas se encontram ilustrados na 

Figura 4.68. As principais conclusões extraídas desta análise foram: 

 Em ambos os casos, a energia de dissipação aumenta à medida que os deslocamentos 

horizontais aumentam, pelo facto da progressão do dano estar associado a abertura de fendas 

que dissipam mais energia. Contudo, o aumento da energia dissipada não foi proporcional ao 

aumento dos deslocamentos horizontais. 

 A parede PG1 evidenciou maior capacidade de dissipação de energia que a parede PG2, em 

cerca do dobro, mas também esteve sujeita a uma tensão de compressão superior, gerando 

também maior força lateral resistente. A observação do diagrama força-deslocamento já 

evidenciava este facto, em consonância com o facto da energia dissipada depender do nível de 

tensão de compressão imposto.  

 Genericamente, para o mesmo patamar de deslocamento o 1ºciclo exibiu maior energia de 

dissipação que os ciclos sucessivos. A redução entre o 1ºciclo e o 3ºciclo foi de 

aproximadamente 15%. 

(a) (b) 

Figura 4.68: Evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos: (a) painel PG1 

(=0.8N/mm2) e (b) PG2 (=0.4N/mm2). 

A evolução da energia dissipada por nível de deslocamento e da energia dissipada acumulada (integral 

da energia dissipada por ciclo de cada deslocamento) com o drift encontra-se representada na Figura 

4.69. Para um dado nível de deslocamento, a energia dissipada corresponde ao somatório dos valores 

obtidos nos três ciclos de deslocamentos sucessivos. Desta análise verificou-se que o acréscimo de 

energia foi mais visível a partir do momento em que se formaram as fissuras mais significativas, que 

na parede PG1 ocorreram para o drift de 0.19% e na PG2 para 0.22%. Na parede PG1 verificou-se a 
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diminuição da energia dissipada no final do ensaio provavelmente devido aos danos registados nesta 

fase. 

(a) (b) 

Figura 4.69: Evolução da energia dissipada da parede PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2): (a) energia 

dissipada por drift e (b) energia dissipada acumulada por drift. 

O tratamento dos resultados passou ainda pela análise da razão entre a energia dissipada e a energia de 

entrada (Ediss/Einp) por drift e ao longo das quatros fases do ensaio, Figura 4.70. Análise idêntica foi 

realizada ao nível do coeficiente de amortecimento viscoso equivalente, Figura 4.71. Em ambos os 

casos, os resultados foram obtidos a partir da média de valores por patamar de deslocamento.  

(a) (b) 

Figura 4.70: Razão Ediss/Einp para as paredes PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2): (a) evolução segundo o 

drift e (b) valores correspondentes às quatro fases limite. 

Na Figura 4.70a) é bem visível a diminuição da energia dissipada relativa até próximo do início da 

fendilhação, crescendo a partir do momento em que se formam as linhas de rotura principais. Os 

valores obtidos para a razão Ediss/Einp apresentaram uma pequena variação face ao nível de pré-

compressão, sendo superiores na parede PG1. O amortecimento viscoso equivalente exibiu a mesma 

tendência que a relação de energias. Em termos médios, o  foi de 18% na PG1 e de 14% na PG2, 

valores que estão de acordo com os resultados obtidos em estudos semelhantes (Silva, 2012).  
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(a) (b) 

Figura 4.71: Amortecimento viscoso () para as paredes PG1 (=0.8N/mm2) e PG2 (=0.4N/mm2): (a) 

evolução segundo o drift e (b) valores correspondentes às quatros fases limite. 

Na Tabela 4.23 encontram-se resumidos os resultados obtidos nesta análise, para as quatros fases do 

ensaio das paredes PG1 e PG2 sujeitas a diferentes níveis de tensão vertical. 

Tabela 4.23: Energia de dissipação (Ediss), razão energia dissipada e de entrada (Ediss/Einp), coeficiente de 

amortecimento equivalente () e drift para as quatros fases de ensaio. 

Painel σ/σmax 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

 (%) 


(%) 
drift  
(%) 

PG1 (=0.8N/mm2) 25      

Hf 130.0 184.2 70.5 18.3 0.04 

Hcr   673.9 1175.0 63.6 16.2 0.19 

Hmax   4285.3 6934.7 61.8 16.3 0.52 

Hdmax   5241.9 6528.4 78.5 22.1 0.84 

PG2 (=0.4N/mm2) 12.5      

Hf  84.7 144.6 58.4 14.4 0.06 

Hcr   580.3 1127.4 51.5 11.4 0.22 

Hmax   4233.1 7065.4 59.7 15.5 0.85 

Hdmax   4233.1 7065.4 59.7 15.5 0.85 

4.10 Síntese dos resultados 

Nesta secção, pretende-se efetuar uma síntese dos principais resultados do estudo experimental 

anteriormente apresentado, relativo a paredes em alvenaria de granito de folha única pertencentes a um 

edifício antigo da cidade do Porto. 

4.10.1 Parâmetros geométricos e mecânicos das alvenarias de António Carneiro 

Os principais resultados extraídos da caraterização geométrica, material e mecânica de paredes reais 

do edifício AC são referidos neste ponto.  

O levantamento geométrico de panos de paredes com diferentes espessuras permitiu estimar a 

percentagem de materiais em alçado e na secção transversal, Tabela 4.24. Nos casos analisados, as 
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paredes com menor espessura, 0.30m, apresentaram maior percentagem de pedra e menor percentagem 

de material de enchimento, enquanto a maior percentagem de vazios foi registada em paredes com 

maior espessura, 0.50m. O processo construtivo de paredes constituídas por blocos de pedra de 

grandes dimensões justifica este facto. 

Tabela 4.24: Valores médios da % de materiais das paredes de AC. 

Espessura 

(cm) 

Secção transversal Alçado 

P (%) C (%) A (%) V (%) E (%) P (%) E (%) 

0.30 93.5 2.3 3.4 0.8 6.5 84.4 15.6 

0.40 87.9 4.8 4.7 2.6 12.1 - - 

0.50 81.7 6.0 7.9 4.4 18.3 - - 

Legenda: P - pedra; C - calços; A - argamassa; V - vazios; E - enchimento=C+A+V. 

Na quantificação do índice de irregularidade associado aos parâmetros de análise (forma da pedra, 

dimensão da pedra e alinhamento horizontal e vertical), e se forem adotados pesos unitários para os 

diversos índices, as paredes com 0.30m de espessura enquadram-se na classificação de PR 

(parcialmente regular) definida no capítulo 3. 

Na caraterização mecânica de amostras de materiais, obtiveram-se os resultados indicados na Tabela 

4.25. Verificou-se que as propriedades mecânicas da pedra (deformabilidade, resistência à compressão 

e tração) encontram-se dentro do intervalo expectável para granitos antigos. Relativamente à 

argamassa, as amostras analisadas indicaram tratar-se de uma mistura de cal e saibro, numa proporção 

de 1:3. A resistência à compressão, 1N/mm2, para além de estar de acordo com os valores referidos na 

literatura, também se aproximou da resistência estimada em amostras concebidas em laboratório, 

representativas de argamassas originais. 

Tabela 4.25: Valores médios das propriedades mecânicas da pedra e da argamassa. 

Pedra Argamassa 

fcb (N/mm2) Ecb (kN/mm2) k = Ecb/fcb ftb (N/mm2) fca (N/mm2) 

60.84 26.17 430.56 3.42 1.0 

Os principais resultados dos ensaios de compressão uniaxial, de compressão diagonal, de deslizamento 

e de corte com compressão, realizados em painéis reais com 0.40m de espessura, encontram-se 

indicados na Tabela 4.26.  

Tabela 4.26: Valores médios das propriedades mecânicas de paredes reais (espessura de 0.40 m). 

fcp (N/mm2)a Ecp (kN/mm2) 
ftp 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 

driftmax 

(%) 








original 

após 

injeção 
original 

após 

injeção 

3.22 5.40 0.36 1.37 0.03 1.5 0.03 0.85 16 4.14 

a Estimativa do  inferior da resistência à compressão. 
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4.10.2 Aplicação de expressões empíricas na quantificação de parâmetros mecânicos 

Como já foi referido no capítulo 2, o EC6 (CEN, 2005) apresenta uma expressão empírica para a 

quantificação da resistência à compressão de alvenarias (fk) em função da resistência à compressão da 

pedra (fb) e da argamassa (fm), do tipo de materiais (pedra ou tijolo) e espessura da argamassa das 

juntas, definido pelo parâmetro K, expressão (4.21). 

30.070.0
mbk fKff   (4.21) 

Apesar da expressão anterior ter sido formulada para alvenarias com juntas totalmente preenchidas, foi 

ainda assim aplicada nas paredes em estudo no seu estado original, considerando as propriedades 

indicadas na Tabela 4.26. Para o parâmetro K admitiu-se o valor de 0.45, correspondente a pedra 

natural e a argamassa convencional.  

Nestas condições, a estimativa da resistência à compressão da alvenaria seria de 7.98N/mm2, valor 

muito superior (cerca do dobro) ao obtido no ensaio de compressão. Na realidade, a existência de 

vazios no interior da secção transversal vai alterar a distribuição das tensões ao longo da parede, 

originando uma rotura mais precoce das pedras e reduzindo assim a capacidade resistente. 

Considerando, por exemplo, o valor de 0.18 para o parâmetro K, a resistência resultante seria similar à 

obtida no ensaio experimental, no pressuposto que se mantivessem válidos os expoentes incluídos na 

expressão (4.21). 

A resistência à tração de alvenarias (ftp) deve ser estimada a partir de ensaios de compressão diagonal. 

Contudo, na ausência dessa informação alguns autores procuraram quantificar este parâmetro a partir 

de ensaios de corte, adotando para ftp o valor da tensão que originou as primeiras fissuras por corte 

diagonal no centro do painel (Galasco et al., 2009; Vasconcelos 2005). Esta análise recorre ao critério 

de Turnsek and Čačovič (1971) que se baseia na aplicação da expressão (4.22). 

)
2

()()
2

( 0220 
 Hcrtp bf  (4.22) 

sendo, 0 a tensão vertical, cr a tensão tangencial associada à rotura por corte e b um fator que 

depende da relação entre a altura e a largura do painel. Mediante a aplicação da expressão anterior foi 

determinada a resistência à tração das paredes PG1 e PG2 e o resultado obtido foi comparado com o 

valor estimado no ensaio de compressão diagonal, indicado na Tabela 4.26. Os parâmetros adotados 

nesta análise e o valor de ftp encontram-se na Tabela 4.27.  

Tabela 4.27: Estimativa de ftp das paredes PG1 e PG2, a partir dos ensaios de corte com compressão. 

Painel 0 (N/mm2) Hcr (kN) Hcr (N/mm2) b ftp (N/mm2) 

PG1 0.80 75.55 0.21 1.5 0.11 

PG2 0.40 51.06 0.14 1.5 0.09 

Comparativamente com a resistência à tração avaliada no ensaio de compressão diagonal 

(0.03N/mm2), a aplicação deste procedimento conduziu a uma resistência muito superior, em cerca de 
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três vezes. Deste modo, estas duas abordagens podem conduzir a valores muito díspares, a que não 

será alheio o facto de durante o ensaio de corte diferentes mecanismos de rotura poderem ocorrer, 

condicionando a aplicabilidade deste procedimento, que se baseia apenas no mecanismo de corte. 

4.11 Comentários Finais 

No presente capítulo, foram apresentadas as fases que envolveram a caracterização geométrica, 

material e mecânica de paredes em alvenaria de pedra de pano único pertencentes a um edifício do 

início do séc. XX.  

O levantamento geométrico de panos de parede mediante o registo fotográfico permitiu obter uma 

estimativa da percentagem de materiais (pedra, calços, argamassa e vazios) e da sua variação em 

função da espessura da secção transversal. Apesar do número limitado de casos analisados, estes 

resultados permitiram extrair conclusões muito interessantes sobre a constituição deste tipo de 

alvenarias, servindo como ponto de partida na interpretação do comportamento destas estruturas.  

A recolha e a análise laboratorial de amostras de materiais (pedra e argamassa) recolhidas no local 

permitiram aferir as propriedades mecânicas, como a resistência e o módulo de elasticidade e conhecer 

a composição de argamassas antigas. Este tipo de informação, para além de ser fundamental numa 

análise estrutural, em eventuais situações de reabilitação permite identificar os materiais compatíveis 

com os originais. 

A realização de um programa experimental em painéis extraídos de um edifício real (ensaios de 

compressão uniaxial, de compressão diagonal, de deslizamento e de corte) permitiram quantificar 

parâmetros mecânicos e avaliar o funcionamento destas estruturas quando solicitadas por diferentes 

tipos de ações. As principais conclusões extraídas desta análise foram: 

 Em termos médios, a resistência à compressão foi de cerca de 3.22N/mm2 e o módulo de 

elasticidade de cerca de 0.36kN/mm2 em ramo virgem. A relação entre o módulo de elasticidade e 

a resistência foi sensivelmente de 94, valor muito inferior ao das propostas referidas na literatura. 

Contudo, o módulo de elasticidade exibiu um acréscimo significativo em fase de recarga, sendo 

de 1.30kN/mm2, conduzindo neste caso a uma relação na ordem dos 400, mais próxima dos 

valores propostos por alguns autores (500-700).  

 Num dos painéis ensaiados à compressão, a injeção das juntas com uma argamassa pobre 

permitiu constatar que a elevada deformabilidade da estrutura está relacionada com a existência 

de grandes vazios no interior da secção transversal, resultantes da aplicação de calços no 

assentamento das pedras. Esta técnica de intervenção permitiu obter apreciáveis ganhos de rigidez 

e de resistência. A resistência final foi de 5.4N/mm2 e o módulo de elasticidade de 1kN/mm2 em 

fase de carga e de 1.90kN/mm2 em fase de recarga. 

 O ensaio de compressão diagonal não pôde ser realizado com o painel orientado segundo o 

especificado na norma. A resistência à tração obtida através deste ensaio evidenciou a fraca 

ligação entre blocos de pedra.  
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 Nos ensaios cíclicos de corte com compressão, as paredes exibiram alguma ductilidade (valor de 

cerca de 4) e capacidade de dissipação de energia, com coeficiente de amortecimento euivalente 

de cerca de 16%. Apesar do dano observado, a perda de resistência foi pouco significativa. O 

mecanismo de dano foi semelhante nas duas paredes sujeitas a dois níveis de tensão vertical 

diferentes: as fissuras por corte formaram-se a cerca de meia altura e dividiram o painel em dois 

blocos rígidos que ficaram sujeitos a rocking. O drift máximo foi de 0.85%. 

Dado o número de paredes analisadas e de ensaios realizados, os resultados obtidos devem ser 

encarados como indicativos. Contudo, serviram como referência ao programa experimental 

desenvolvido posteriormente, a apresentar nos capítulos seguintes. 

 

 

 



 



Capítulo 5 

Programa Experimental em Paredes Construídas em 

Laboratório. Parametrização Geométrica e Caraterização 

Material 

5.1 Introdução 

A realização de ensaios experimentais em laboratório revela-se essencial na avaliação do 

comportamento mecânico de estruturas e na definição de técnicas de construção e de intervenção mais 

adequadas. 

No presente estudo, a caraterização material e mecânica de paredes antigas típicas da cidade do Porto 

iniciou-se pelo levantamento geométrico e material de alvenarias pertencentes a casos de estudo 

descritos no capítulo 3, seguido da realização de ensaios experimentais em paredes reais e respetivos 

elementos constituintes, apresentados no capítulo 4. Os resultados obtidos conduziram a valores de 

deformabilidade superiores aos expectáveis e a uma capacidade resistente dentro do intervalo 

esperado. Este comportamento foi justificado a partir da análise da secção transversal, onde foi 

possível observar vazios no interior da parede e verificar que as pedras se encontravam apoiadas 

pontualmente em calços. A aplicação da técnica de injeção numa parede real evidenciou melhorias 

significativas ao nível do desempenho estrutural, tal como foi referido no capítulo 4, e à semelhança 

do já observado por outros investigadores (Binda et al., 2004; Vintzileou et al., 2007; Silva, 2012). 

Neste contexto, de acordo com o levantamento geométrico efetuado e procurando estabelecer uma 

relação entre as tipologias mais frequentes e o correspondente comportamento estrutural, foi definido 

um novo programa experimental que se apresenta neste capítulo. Seguindo a metodologia definida no 

capítulo 4, foram realizados ensaios no LESE com o objetivo de estimar características de resistência e 

de deformabilidade, avaliar os mecanismos de rotura, o padrão de fendilhação, a capacidade de 

dissipação de energia e a ductilidade de alvenarias de granito de pano único. 

O programa experimental envolveu a construção de quatro modelos de parede à escala real, 

representativos de tipologias de parede frequentes na cidade do Porto, adotando materiais (pedra e 

argamassa) com características físicas e mecânicas que procuraram ser próximas das existentes em 

paredes reais. Estes modelos foram idealizados de modo a enquadrar-se nas diferentes classes de 
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irregularidade especificadas no capítulo 3 (regular R, parcialmente regular PR e irregular IR). Foram 

realizados ensaios de compressão uniaxial e ensaios cíclicos de corte com compressão. Para cada 

tipologia foram ensaiados seis painéis, num total de vinte e quatro paredes estudadas. Paralelamente, 

este estudo incluiu ensaios ao nível dos materiais constituintes.  

Desta análise também se pretende obter relações empíricas entre as propriedades mecânicas da pedra e 

da argamassa com as da alvenaria no seu conjunto, atendendo também ao índice de regularidade 

associado a cada tipologia. 

O presente capítulo inicia-se pela apresentação do programa experimental e pela descrição do processo 

construtivo adotado nos modelos de paredes a ensaiar. Segue-se a caraterização geométrica e material 

das paredes ao nível da secção transversal e do respetivo alçado. Foram quantificados índices de 

irregularidade parciais e totais de acordo como os pressupostos especificados no capítulo 3, de modo a 

enquadrar os painéis construídos na classificação pré-definida. A avaliação da percentagem de 

materiais ao nível da secção transversal foi igualmente analisada. A realização de ensaios nos 

materiais constituintes (pedra e argamassa) permitiu estimar parâmetros mecânicos (resistência e 

módulo de elasticidade), sendo estes valores comparados com os obtidos em materiais pertencentes a 

paredes reais, referidos no capítulo 4. Por, fim, procedeu-se à identificação dinâmica de diversos 

painéis por tipologia, com o objetivo de estimar o módulo de elasticidade mediante a aplicação de uma 

técnica de ensaio não destrutiva e de fácil implementação.    

5.2 Programa de experimental e sistema de ensaio 

Os ensaios foram realizados num pórtico metálico de reação concebido para esse efeito, capaz de 

suportar dois atuadores com capacidade máxima de 1.5MN cada (3MN no total), idealizado de modo a 

ser auto-equilibrado, Figura 5.1. O pórtico, com 4.50m de largura e 4.20m de altura, é constituído por 

dois pilares HEB300 nervurados e por duas vigas no topo e na base formadas por dois perfis HEB450, 

reforçadas com chapas e nervuras de rigidez. Foram ainda colocados dois perfis metálicos HEB160 

para travamento fora do plano.  

A estrutura do pórtico foi definida com base nos ensaios a realizar (compressão uniaxial e corte com 

pré-compressão) e na dimensão expectável para modelos de parede definidos à escala real. 

O programa experimental envolveu várias etapas, nomeadamente: 

 Construção de quatro painéis de parede com diferente aparelho de pedras (7.20m de 

desenvolvimento e 1.80m de altura), baseado nas tipologias observadas em casos reais e 

descritos no capítulo 3 (R-regular, PR-parcialmente regular, IR-irregular e IR++- muito 

irregular). 

 Quantificação da percentagem de materiais na secção transversal e avaliação do índice de 

irregularidade por tipologia. 

 Análise mecânica de amostras de pedra e de argamassa utilizada nos modelos experimentais; 

comparação com resultados obtidos em amostras extraídas de paredes reais. 
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 Classificação dos modelos experimentais em classes de irregularidade (regular (R), 

parcialmente regular (PR) e irregular (IR)). 

5.4.1 Levantamento geométrico e análise da secção transversal  

O levantamento geométrico dos modelos construídos em laboratório (R, PR, IR e IR++) foi realizado 

num programa de desenho, a partir de imagens fotográficas que serviram de base à definição do 

esquema das paredes. Posteriormente, as dimensões foram confirmadas por medição direta com fita 

métrica. O levantamento foi realizado ao nível do alçado e da secção transversal após a 

individualização dos painéis na sequência dos cortes efetuados, tendo cada painel 28cm de espessura, 

1.80m de altura e 1.20m de largura. Na Figura 5.13 apresenta-se o alçado e a secção transversal tipo 

dos painéis por tipologia. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.13: Levantamento geométrico em alçado e secção transversal dos painéis individualizados: (a) parede 

R; (b) parede PR; (c) parede IR e (d) parede IR++. 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

PR5 PR6 PR1 PR2 PR3 PR4 

IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6

IR1++ IR2++ IR3++ IR4++ IR5++ IR6++



Capítulo 5 

5.12 

A avaliação

secção tran

dificuldade 

realizada em

percentagem

transversal 

cerca de 1.5

material e 

levantament

encontram-s

(a) 

Figura 5.14:

Como as pa

dimensão d

Verificou-se

dimensão d

5.2 encontr

percentagem

Tabela 5.2: V

R, PR, IR

% M

P

Argama

V

De modo a 

valores obt

capítulo 4 (i

pedra estim

ilustrado na

o da percent

sversal de c

em diferen

m conjunto. 

m de cada m

se apresenta

5cm), nas re

respetiva d

to geométric

se no anexo 

 

: Levantamen

aredes são co

da diagonal 

e o aumento

da pedra, uma

ram-se sinte

m de materia

Valor médio d

R e IR++. Aná

Materiais 

Pedra  

assa + Calços 

Vazios  

estabelecer u

idos numa p

identificado 

mada na tipol

a Figura 5.15

tagem de ma

ada painel, f

ciar os calç

A partir do

material fac

a sem vazios

estantes tipol

disposição. 

co e material

D. 

(b) 

to geométrico

onstituídas p

com cerca 

o da percen

a vez que ist

etizados os 

ais extraídos 

da percentagem

álise comparat

R 

97.49

 2.51 

0.0 

uma análise 

parede de id

por AC). Re

logia IR++ e

 permite con

ateriais (ped

foi efetuada 

os de pedra

o levantamen

e à área glo

s, com juntas

logias foram 

Na Figura 

da secção tr

 

o e material da

IR e (d)

or blocos de

de 50cm), 

ntagem de c

to se reflete 

resultados 

das secções t

m de materiais

tiva com o lev

P

9 95

3.

1.

comparativa

dêntica espes

ealça-se a sim

e da percent

nstatar os fac

dra, argamass

num total d

a da argama

nto geométri

obal em est

s totalmente 

m observadas 

5.14 encon

ransversal. A

(c) 

a secção transv

) parede IR++

e granito, gen

a maior per

calços, argam

num maior 

obtidos por

transversais 

s na secção tra

vantamento da

PR 

5.22 

.71 

.08 

a com casos 

ssura, perten

milaridade de

tagem de vaz

ctos anteriorm

sa, calços de

de dezanove 

assa, a medi

ico e da med

tudo. Enqua

preenchidas

variações ao

ntra-se um 

As restantes s

 

versal: (a) par

+. 

nericamente 

rcentagem m

massa e vaz

número de j

r tipologia, 

estudadas. 

ansversal de p

as paredes reai

IR 

95.52 

2.89 

1.59 

reais, na me

ncente ao ca

e valores, em

zios avaliado

mente enunci

e pedra e va

secções ana

ção destes d

dição de áre

anto na tipol

s por argama

o nível da qu

exemplo, p

secções trans

 
(d) 

rede R; (b) par

de grandes d

material diz 

zios à medid

untas entre p

que resulta

paredes perten

is do edifício A

IR++ 

93.32 

3.78 

2.90 

esma tabela f

aso de estud

m particular d

os na parede

iados.  

azios) ao nív

alisadas. Dev

dois materia

eas foi estim

logia R a s

assa (espessu

uantidade de

por tipologi

sversais anal

 

rede PR; (c) p

dimensões (m

respeito à p

da que dimi

pedras. Na T

am da méd

ncentes às tipo

AC (capítulo 

AC 

93.50 

5.70 

0.80 

foram inserid

do apresenta

da percentag

e PR. O diag

PEDRA

ARGAMA

VAZIOS

vel da 

vido à 

ais foi 

mada a 

secção 

ura de 

e cada 

ia, do 

isadas 

 

parede 

menor 

pedra. 

inui a 

Tabela 

dia da 

ologias 

4). 

dos os 

do no 

em de 

grama 

ASSA+CALÇOS



Apes

obtid

5.4.2 

Segui

conta

das p

anális

consi

atribu

novam

Esta a

enqua

d<10

5.4.2.

A pa

irregu

color

Progra

ar da escasse

dos servem co

Figur

Quantificaç

indo o proce

a a forma da

pedras (IDP).

se e as exp

iderada a me

uída a cada

mente indica

análise perm

adrar a varia

cm; pequena

1 Índice de 

artir da ima

ularidade as

ração atribuíd

ama Experimenta

ez de inform

omo ponto d

ra 5.15: Variaç

ção do índice

edimento des

s pedras (IFP

 Na obtençã

pressões apr

esma contrib

a tipologia f

ados neste ca

Tabela 

Ín

I

I

I

I

I

mitiu, igualme

ação da dime

a 10<d<50, m

irregularida

agem bidime

sociados à 

da às pedras 

al em Paredes Co

mações sobre 

e partida, nu

ção da percen

e de irregular

scrito no cap

P), o alinham

ão dos índic

esentadas no

buição dos í

foi baseada 

apítulo na Ta

5.3: Intervalo

dice c.

IFP [0

IAH [0

IAV [0-1

IDP [0

IFG [0

ente, avaliar 

ensão de ped

média 50<d<

de da forma 

ensional dos

forma das p

está relacion

onstruídas em La

a constituiçã

uma análise q

ntagem de mat

ridade  

pítulo 3, foi q

mento horizon

ces parciais

o subcapítul

índices parc

nos interva

abela 5.3 por 

os dos índices 

c.R c

0-3] 

0-1] 

1.65] [1.

0-2] 

0-6] [

a percentage

dras (medida 

<80 e grande

da pedra (IFP

s painéis po

pedras, ilustr

nada com a s

aboratório. Param

ão material d

que deveria c

teriais na seçã

quantificado

ntal (IAH) e v

e globais fo

lo 3.3. Na 

ciais (peso u

alos de valo

índice parci

de irregularid

c.PR 

[3-6] 

[1-3] 

65-3.5] 

[2-3] 

6-16] 

em de mater

na diagonal,

d>80cm). 

P) 

or tipologia 

rados na Fig

ua dimensão

metrização Geom

deste tipo de 

contemplar m

o transversal p

o índice de 

vertical (IAV)

foram aplicad

avaliação d

unitário). A 

ores pré-defi

al e global.  

dade por classe

c.IR 

> 6 

> 3 

> 3.5 

> 3 

> 16 

iais em alçad

, d) no interv

foram deter

gura 5.16. C

o. 

métrica e Carater

alvenarias, o

mais casos de

 
por tipologia. 

irregularida

), bem como

adas as meto

do índice fin

classe de ir

finidos no c

e. 

do (pedra e a

valo pré-defi

rminados os

Como já foi

rização Material

5.13

os resultados

e estudo. 

de tendo em

o a dimensão

odologias de

nal (IFG) foi

rregularidade

capítulo 3 e

argamassa) e

inido (miúda

s índices de

i referido, a

l 

3 

s 

m 

o 

e 

i 

e 

e 

e 

a 

e 

a 



Capítulo 5 

5.14 

Como esperado, a parede regular (R) exibiu índice nulo e da tipologia PR para a IR++ ocorreu um 

ligeiro aumento. Nas tipologias PR e IR a dimensão e a forma das pedras foi muito semelhante, 

conduzindo a uma alteração pouco significativa do índice. Com a utilização de pedras de menor 

dimensão o índice atribuído à parede IR++ foi ligeiramente superior ao das restantes tipologias. 

 IFP=0.0  
(a)  

 IFP=4.571  
(b)  

 IFP=5.052  
(c)  

 IFP=6.528  
(d)  

Figura 5.16: Índice de regularidade IFP: (a) parede regular (R); (b) parede parcialmente regular (PR); (c) parede 

irregular (IR) e (d) parede muito irregular (IR++). 

A mesma análise foi efetuada ao nível dos painéis individualizados das tipologias PR, IR e IR++. 

Neste caso, verificou-se que o índice de irregularidade foi, genericamente, inferior ao encontrado no 

painel global devido à maior regularidade geométrica das pedras ao longo das faces de corte. Contudo, 

o valor médio do índice, apesar de inferior, é relativamente próximo. Como exemplo, na Figura 5.15 

indicam-se os índices de irregularidade por painel ao nível da tipologia IR++. 

   
IFP=5.795 IFP=6.672 IFP=5.584 IFP=6.122 IFP=6.871 IFP=5.923 

Figura 5.17: Índice de regularidade IFP por painel relativo à tipologia IR++ (valor médio IFP=6.161 e índice total 

IFP=6.528). 
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Delta(q) Total :6.871
                     

Delta(q) Total :5.923
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Atendendo aos valores encontrados, a classe conferida aos modelos experimentais encontra-se 

indicada na Tabela 5.4. Realça-se a classificação atribuída à parede IR de parcialmente regular (c.PR). 

Efetivamente, a principal diferença entre a parede PR e a IR reside na disposição horizontal das 

pedras, a forma geométrica dos blocos mantém-se praticamente inalterada. Em termos dos restantes 

painéis, verificou-se estarem de acordo com os pressupostos iniciais.  

Tabela 5.4: Classificação da irregularidade geométrica dos modelos experimentais baseada na quantificação do 

índice IFP. 

Painel IFP (%) Classe de irregularidade 

R 0 Regular (c.R) 

PR 4.57  Parcialmente regular (c.PR) 

IR 5.05 Parcialmente regular (c.PR) 

IR++ 6.53 Irregular (c.IR) 

5.4.2.2 Índice de irregularidade do alinhamento horizontal (IAH) 

Como já foi referido, a determinação do índice associado ao alinhamento horizontal passou pela 

definição do menor caminho ao longo das juntas horizontais (di) e pela quantificação do afastamento 

desse caminho relativamente a um trajeto retilíneo tomado como referência (L, comprimento da 

parede), correspondente a um alinhamento perfeitamente horizontal. Na tipologia R, PR e IR foram 

adotados três caminhos ao longo das juntas, enquanto no painel IR++ foram considerados quatro 

caminhos possíveis, indicados na Figura 5.18. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.18: Alinhamento horizontal: (a) parede regular (R); (b) parede parcialmente regular (PR); (c) parede 

irregular (IR) e (d) parede muito irregular (IR++). 

Na tipologia R o índice foi nulo por se tratar de uma alvenaria com juntas perfeitamente horizontais, 

enquanto da tipologia PR para a IR e IR++ verificou-se o acréscimo do índice. Efetivamente, os 

painéis IR e IR++ apresentam maior irregularidade na disposição das pedras face à parede PR. O 

maior índice esteve associado ao painel IR++, constituído por pedras de menor dimensão que originou 

traçados mais sinuosos ao longo das juntas relativamente às paredes constituídas por pedras de maior 

dimensão. Face aos resultados obtidos, a classificação atribuída a cada modelo experimental encontra-

se indicado na Tabela 5.4. As classes atribuídas por painel estão de acordo com o esperado. 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
2

3

4



Capítulo 5 

5.16 

Tabela 5.5: Classificação dos modelos experimentais baseada no índice IAH. 

Painel L (m) dmédio (m) IAH (%) Classe de irregularidade 

R 7.250 7.250 0 Regular (c.R) 

PR 7.208 7.215 0.10  Regular (c.R) 

IR 7.200 7.628 5.94 Irregular (c.IR) 

IR++ 7.134 7.652 7.28 Irregular (c.IR) 

5.4.2.3 Índice de irregularidade do alinhamento vertical (IAV) 

Tal como foi apresentado no capítulo 3, a quantificação do índice associado ao alinhamento vertical 

passou por traçar o menor caminho ao longo das juntas verticais, desde o topo até à base. A partir da 

quantificação do afastamento do caminho definido (di) face à altura do painel (H) foi determinado o 

respetivo índice. Para as diversas tipologias foram considerados os vários traçados indicados na Figura 

5.19.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5.19: Alinhamento vertical (IAV): (a) parede regular (R); (b) parede parcialmente regular (PR); (c) parede 

irregular (IR) e (d) parede muito irregular (IR++). 

O resultado obtido nesta análise, bem como a classificação final das paredes encontra-se resumida na 

Tabela 5.6. Constatou-se que todas as tipologias foram classificadas como parcialmente regular 

(c.PR). De facto, apesar dos painéis apresentarem, genericamente, pedras de grandes dimensões a 

disposição das mesmas não garantiu um grande desfasamento das juntas verticais. 

Tabela 5.6: Classificação dos modelos experimentais baseada no índice IAV. 

Painel H (m) dmédio (m) IAV (%) Classe de irregularidade 

R 1.795 2.815 1.76 Parcialmente regular (c.PR) 

PR 1.800 2.797 1.81 Parcialmente regular (c.PR) 

IR 1.861 2.392 3.50 Parcialmente regular (c.PR) 

IR++ 1.758 2.562 2.19 Parcialmente regular (c.PR) 

5.4.2.4 Índice de irregularidade da dimensão da pedra (IDP) 

Para a avaliação do índice associado à dimensão da pedra foram previamente identificadas as pedras a 

contabilizar nesta análise, devidamente sombreadas na Figura 5.20. De seguida, a área de cada bloco 

(ai) foi comparada com a área de referência (aref ) e o índice foi obtido a partir da quantificação do 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1 2 4 5 6 7 83 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão. A densidade aparente foi de cerca de 

25.7kN/m3. Os resultados relativos às diversas amostras ensaiadas por tipologia encontram-se no 

anexo D. 

Verificou-se que as pedras da parede R exibiram resistência à compressão e módulo de elasticidade 

superior ao das restantes tipologias. Genericamente, em compressão a rotura dos provetes foi frágil e 

ocorreu após a formação de fendas diagonais. As amostras das pedras dos painéis PR, IR e IR++ 

evidenciaram alguma alteração interna observada após os ensaios.  

Tabela 5.9: Número de amostras ensaiadas por ensaio e tipologia da parede. 

Painel Compressão Módulo de elasticidade Tração 

R 5 4 6 

PR 7 5 5 

IR 12 9 5 

IR++ 12 8 6 

Total 36 26 22 

 

Tabela 5.10: Valores médios da resistência à compressão (fcb), módulo de elasticidade (Ecb), resistência à tração 

(ftb) e relação Ecb/fcb por tipologia; o coeficiente de variação aparece entre parêntesis. 

Painel fcb (N/mm2) Ecb (kN/mm2) ftb (N/mm2) Ecb/fcb 

R 61.06 (19.12%) 19.98 (15.33%) 3.91 (17.23%) 339.20 (9.90%) 

PR 43.83 (15.96%) 13.85 (24.49%) 3.37 (13.57%) 333.30 (24.90%) 

IR 54.90 (28.11%) 16.03 (24.90%) 3.02 (29.09%) 296.14 (11.13%) 

IR++ 67.50 (23.69%) 19.82 (24.81%) 4.03 (8.98%) 295.37 (8.70%) 

A relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão foi semelhante em todas as 

tipologias (entre 300 a 340) e da mesma ordem de grandeza do valor encontrada em ensaios realizados 

em pedras extraídas de edifícios existentes, apresentados no capítulo 4. Na Figura 5.24 encontra-se 

ilustrada a variação das propriedades mecânicas por tipologia. 

 
Figura 5.24: Valores médios da resistência à compressão (fcb), módulo de elasticidade (Ecb) e resistência à tração 

(ftb) por tipologia. 
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De modo a estabelecer uma análise comparativa entre as propriedades mecânicas da pedra utilizada 

nos modelos experimentais e a pedra pertencente a casos reais (AC, PV, VG e LL, de acordo com 

capítulo 4), foram traçados os diagramas visualizados na Figura 5.25 e Figura 5.26.  

 
Figura 5.25: Valores médios das propriedades mecânicas da pedra nos modelos experimentais e casos reais: 

resistência à compressão (fcb), módulo de elasticidade (Ecb) e resistência à tração (ftb). 

Nas referidas figuras, para além da indicação dos valores associados aos parâmetros mecânicos foi 

incluída uma linha horizontal que corresponde à média dos valores obtidos nos casos reais. Desta 

análise constatou-se que as propriedades mecânicas da pedra adotada nas paredes construídas em 

laboratório, bem como a relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão se 

encontram dentro do intervalo de valores expectável e são da mesma ordem de grandeza dos 

resultados obtidos em estudos similares (Vasconcelos, 2005; Silva, 2008; Costa, 2009).  

 

Figura 5.26: Valores médios da relação Ecb/fcb nos modelos experimentais e casos reais. 

5.5.2 Argamassa 

De acordo com as características aferidas em amostras de argamassa original descritas no capítulo 4, a 

composição da argamassa concebida em laboratório consistiu numa mistura de cal aérea hidratada 

(hidróxido de cálcio) e saibro ao traço1:3. Previamente, foi efetuada a análise granulométrica do saibro 

a aplicar, comparando a curva obtida com a análise realizada em amostras reais.  
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(c) (d) 

Figura 5.31: Resultados do ensaio de compressão por idade de cura: (a) parede R; (b) parede PR; (c) parede IR e 

(d) parede IR++. 

Da análise do referido diagrama verificou-se o seguinte: 

 Redução da resistência entre os 28 dias e os 300 dias de cura. Este fenómeno foi associado à 

retração das amostras que pode ter originado a fissuração interna do material. Este fenómeno 

pode ser devido às características intrínsecas da própria argamassa. Resultados semelhantes 

foram registados em estudos similares (Oliveira and Lourenço, 2006; Silva, 2008). 

 Verificou-se uma tendência de aumento da resistência aos 500 dias de idade. Este facto pode 

evidenciar o lento processo de cura destas argamassas cujo endurecimento é conseguido pela 

via aérea. 

 Aplicação de ensaios em amostras não normalizadas conduziu a valores da resistência à 

compressão semelhantes ou superiores às amostras normalizadas (a menos da C-3), o que é 

atribuível ao efeito de confinamento associado ao encabeçamento da peça com argamassa de 

cimento. 

 Os valores obtidos encontram-se dentro do intervalo expectável neste tipo de argamassa e 

referido na literatura (Magalhães and Veiga, 2009). 

De modo a sintetizar os resultados por tipologia, na Tabela 5.11 e Tabela 5.12 encontram-se indicados 

os valores médios obtidos nos ensaios de flexão (ffa) e de compressão (fca), em função do tempo para 

as amostras normalizadas.  

Tabela 5.11: Valores médios da resistência à flexão (ffa) por idade de cura e tipologia. 

Idade de cura 
(dias) 

ffa (N/mm2) 
Tipologia 

R PR IR IR++ 

28 - - - 0.58 

60 0.31 - 0.48 - 

90 - 0.64 - - 

120 0.42 - 0.42 0.77 

160 - 0.69 - - 

200 0.47 0.83 0.28 - 

300 - - - 0.64 

500 0.36 0.70 0.50 0.56 
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Tabela 5.12: Valores médios da resistência à compressão (fca) por idade de cura e tipologia. 

Idade de cura 
(dias) 

fca (N/mm2) 

Tipologia 
R PR IR IR++ 

28 - - - 1.58 

60 1.26 - 1.22 - 

90 - 1.79 - - 

120 1.28  1.10 1.48 

160 - 1.54 - - 

200 0.87 1.59 1.01 - 

300 - - - 1.41 

500 1.53 1.78 1.28 1.29 

Tal como já foi referido, denota-se na generalidade das amostras a redução da resistência à 

compressão até 300 dias de idade e o aumento para idade de 500 dias, Figura 5.32. Porém, este 

fenómeno não se verificou de forma sistemática na avaliação da resistência à flexão, porventura 

devido à sua maior sensibilidade aos efeitos de retração. 

 
Figura 5.32: Resistência à compressão da argamassa (fca) por tipologia e idade de cura. 

5.6 Identificação dinâmica dos modelos experimentais 

A identificação dinâmica consiste numa técnica não destrutiva habitualmente utilizada no diagnóstico 

e inspeção de estruturas. No caso específico das paredes, a aplicação desta metodologia permitiu 

estimar a deformabilidade dos painéis a partir da medição das frequências naturais e das 

correspondentes deformadas modais. Com os resultados obtidos, foi possível efetuar uma análise 

comparativa entre as diversas tipologias. 

O programa do ensaio consistiu na colocação de acelerómetros em pontos pré-definidos e no registo 

das acelerações ao longo do tempo, mediante a excitação da estrutura pela aplicação direta de 

pancadas segundo as três direções (xx, yy e zz). Foram utilizados oito acelerómetros piezoeléctricos 

unidirecionais modelo 393A03 da marca PCB® (sensibilidade de 1000 mV/g e gama de frequência de 

0.5 a 2000 Hz), uma placa de aquisição NI cDAQ-9172 com dois módulos do tipo IEPE (NI 9233®) e 

um computador portátil com o programa Labview para o controlo e aquisição dos dados durante o 
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Tabela 5.14: Frequências experimentais e numéricas e estimativa do módulo de elasticidade por tipologia. 

Tipologia 

Frequência (Hz) 

E 

(kN/mm2) 

Experimental Numérico 

xx  

(plano) 

yy  

(f. plano) 

zz 

 (vertical) 

xx  

(plano) 

yy  

(f. plano) 

zz 

 (vertical) 

R 44.17 14.91 - 45.57 13.02 130.80 2.20 

PR 24.73 7.37 68.86 23.46 6.88 69.07 0.54 

IR 22.98 7.56 67.39 22.79 6.68 67.13 0.51 

IR++ 16.62 4.58 60.54 16.38 4.68 47.00 0.25 

 

De modo a estabelecer uma análise comparativa entre as frequências experimentais por tipologia foi 

traçado o gráfico da Figura 5.38. Face aos resultados obtidos pode referir-se o seguinte: 

 As tipologias PR, IR e IR++ evidenciaram uma grande variação das frequências quando 

comparadas com as obtidas na parede R (cerca do dobro), independentemente da direção de 

vibração. Estes resultados refletem-se na rigidez estimada para cada tipologia. 

 Apesar da proximidade de valores, a tipologia IR++ apresenta frequências inferiores à PR e IR 

em cerca de 30%. Este resultado evidencia a maior flexibilidade da parede IR++ que é 

consentânea com outros resultados (% de materiais e índice de irregularidade). 

 Com esta técnica de ensaio foi possível identificar  um diferente comportamento das paredes 

por tipologia, em particular entre a parede R e as restantes.  

 
Figura 5.38: Frequências próprias por tipologia obtidas experimentalmente.  

5.7 Comentários finais 

Neste capítulo, foi apresentado o programa experimental relativo a modelos de paredes concebidos em 

laboratório, definidos a partir do levantamento geométrico e material de alvenarias pertencentes a 

edifícios antigos. 

Quatro tipologias de paredes foram construídas à escala real (R, PR, IR e IR++), aplicando técnicas 

tradicionais e recorrendo a materiais que procuraram ser próximos dos utilizados em casos reais. As 

tipologias foram definidas de modo a enquadrarem-se nas diferentes classes de irregularidade 

identificadas no capítulo 3. A parede R corresponde a uma tipologia muito regular, que pode surgir em 
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edifícios com maior importância cultural. As restantes paredes surgem com maior frequência em 

edifícios antigos presentes no centro histórico do Porto. Entre as tipologias PR a IR++ procurou-se 

aumentar a irregularidade geométrica mediante a diminuição do alinhamento horizontal e através da 

aplicação de pedras com menor dimensão.  

O levantamento da geometria em dezanove secções transversais permitiu estimar a percentagem de 

materiais (pedra, argamassa e calços) e vazios por tipologia. Na tipologia regular os resultados foram 

similares em todas as paredes, por se tratar de juntas totalmente preenchidas por argamassa com 

espessura de cerca de 1.5cm. Nas restantes tipologias, observaram-se variações ao nível da quantidade 

de cada material e verificou-se o aumento da percentagem da argamassa, calços e vazios com o 

aumento da irregularidade geométrica. A comparação com os valores obtidos no levantamento de 

paredes reais (edifício AC, capítulo 4) verificou-se uma razoável aproximação para as tipologias mais 

irregulares. 

Os índices de irregularidade foram quantificados de acordo com os procedimentos especificados no 

capítulo 3 e face ao intervalo de valores pré-definido, verificou-se que as tipologias se enquadram na 

classe prevista. 

A caraterização mecânica dos materiais constituintes (pedra e argamassa) permitiu aferir parâmetros 

de resistência e de deformabilidade, valores que foram comparados com os obtidos em casos reais. 

Constatou-se uma razoável proximidade entre as propriedades mecânicas das pedras extraídas de 

paredes reais e as aplicadas nos modelos experimentais. 

Uma primeira estimativa da deformabilidade das paredes por tipologia foi avaliada através da medição 

das frequências próprias e modos de vibração, mediante a excitação da estrutura por pancadas nas três 

direções (plano, fora do plano e vertical). Os resultados obtidos evidenciaram uma diminuição do 

módulo de elasticidade à medida que aumenta a irregularidade das paredes. As diferenças mais 

significativas ocorreram entre os valores obtidos na tipologia regular relativamente às restantes 

tipologias. 
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Ensaios de Compressão Uniaxial 

6.1 Introdução 

A realização de ensaios de compressão in situ bem como a extração de painéis de parede para serem 

ensaiados em laboratório, na maioria dos casos, resultam em procedimentos muito complexos e pouco 

viáveis. Por este motivo, reproduzir o comportamento de alvenarias em laboratório a partir de 

protótipos que respeitem as características da parede no seu estado original consiste no procedimento 

mais corrente (Valluzzi et al., 2001; Vasconcelos, 2005; Oliveira et al., 2006; Binda et al., 2006; 

Vintzileou et al., 2007; Sorour et al., 2009; Pinho et al., 2011; Silva, 2012). O comportamento destas 

estruturas depende de diversos fatores (aparelho das pedras, secção transversal, tipo de materiais), 

estando a resistência à compressão e a deformabilidade fortemente condicionadas pela superfície de 

contacto entre as pedras, bem como pelas propriedades mecânicas dos materiais constituintes. 

A realização de ensaios de compressão em paredes de granito à escala real constituídas por blocos de 

grandes dimensões, apresenta como principal dificuldade a limitação técnica dos atuadores disponíveis 

em laboratório. Alguns equipamentos de ensaio podem ser aplicados, nomeadamente prensas 

mecânicas de elevada capacidade (ex: 10MN). Contudo, face à considerável resistência deste tipo de 

alvenarias, mesmo as prensas podem não ter capacidade suficiente para conduzir à rotura painéis de 

parede de dimensão apropriada. Talvez por esta razão, ensaios de compressão em paredes de granito à 

escala real são pouco reportados na literatura. 

Alguns autores procuraram avaliar a capacidade resistente de alvenarias através de ensaios em prismas 

(Oliveira, 2003; Vasconcelos, 2005; García, 2011). Vasconcelos (2005) realizou ensaios de 

compressão em prismas constituídos por três blocos de granito sobrepostos, considerando diferentes 

superfícies de contacto entre as pedras, nomeadamente: junta seca com pedra serrada (PR_S), junta 

seca com pedra serrada e bujardada (PR_SR), junta com argamassa pré-doseada e pedra serrada 

(PR_SM), junta com solo granítico e pedra serrada (PR_SS) e ainda junta com argamassa pré-doseada 

e pedra cortada manualmente (PR_IM). As propriedades mecânicas do granito utilizado foram: 

resistência à compressão de 69.2N/mm2, módulo de elasticidade de 20.2kN/mm2 e resistência à tração 

de 2.8N/mm2. Nos casos de junta argamassada, foi adotada uma mistura pré-doseada da ‘Albaria’, 
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cujo valor médio da resistência à compressão aos 7 dias de idade foi de 5.5N/mm2. Em termos de 

resistência e de deformabilidade foram obtidos os resultados indicados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Valores médios da resistência à compressão (fc), módulo de elasticidade (Ec) e extensão no pico de 

tensãoc) de prismas de alvenaria de pedra para diferentes tipos de juntas, Vasconcelos (2005). 

Prismas Tipo de junta fc (N/mm2) Ec (kN/mm2) c (%0) 

PR_S serrada e seca  73 14.72 6.3 

PR_SR serrada e bujardada 51.9 7.93 8.0 

PR_SM serrada e argamassada 37 4.63 9.1 

PR_SS serrada e solo granítico 64.2 8.92 11.7 

PR_IM corte manual e argamassa 18.4 1.25 14.9 

Uma rápida observação da Tabela 6.1 permite constatar que os valores de resistência e do módulo de 

deformabilidade são muito superiores aos obtidos no caso de estudo apresentado no capítulo 4, pese 

embora a resistência da pedra não seja muito dispare. Esta diferença de resultados dá acrescida 

motivação ao estudo a seguir descrito. 

No presente trabalho procurou-se avaliar as propriedades mecânicas à compressão das diferentes 

tipologias de paredes de folha única construídas em laboratório e descritas no capítulo 5. A dimensão 

dos painéis foi definida de modo a tentar respeitar as normas, considerando a dimensão real dos blocos 

de pedra (medida diagonal entre 50 e 90cm).  

O capítulo inicia-se pela descrição do programa de ensaio, passando-se de seguida à análise e 

interpretação dos resultados. Por último, foi realizada uma análise numérica através da modelação dos 

painéis ensaiados, no sentido de tentar encontrar relações empíricas entre as propriedades mecânicas 

dos materiais isoladamente e no seu conjunto, por tipologia. Como já foi referido no capítulo 2, na 

literatura são apresentadas algumas expressões, genericamente dirigidas a alvenarias com juntas 

totalmente preenchidas e com maior aplicabilidade em alvenarias de tijolo (EC6, CEN 2005; da Porto, 

2005; Kaushik et al., 2007 referido por Lopes, 2009).  

6.2 Aspetos gerais do programa experimental 

Os ensaios de compressão uniaxial foram, na sua maioria, realizados no LESE, sendo a carga vertical 

aplicada por dois atuadores a funcionar em conjunto, com capacidade máxima total de 3.0MN, Figura 

6.1a). Paralelamente, foi necessário recorrer a uma prensa disponível no Laboratório de Ensaios de 

Materiais de Construção (LEMC), da FEUP, com maior capacidade (10MN) para ensaiar à rotura os 

painéis regulares, Figura 6.1b).  

Conforme já foi descrito no capítulo 5, no pórtico do LESE o ensaio decorreu sob controlo de 

deslocamentos (velocidade de ensaio de 0.05mm/s), enquanto na prensa do LEMC o controlo foi 

efetuado em força por imposição do sistema associado ao equipamento (velocidade de ensaio de 

5kN/s). Aplicar o sistema de controlo em força em ensaios à rotura necessita de cuidados acrescidos, 

nomeadamente em estruturas que exibem uma rotura frágil, como é o caso destas alvenarias. Por 

segurança, o sistema interrompe o ensaio quando o nível de força atingido for inferior a uma dada 
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A instrumentação foi igual em todos os painéis, variando apenas a localização em função da 

disposição das pedras. Ao longo da secção transversal não foi colocada instrumentação por se tratar de 

paredes de folha única. 

No âmbito do programa experimental foram então ensaiados à compressão doze painéis de parede 

(três por tipologia) com cerca de 1.20m de largura, 1.80m de altura e 0.28m de espessura. Numa 

primeira fase, decorreram os ensaios monotónicos em três painéis (um ensaio por tipologia), de modo 

a estimar a resistência à compressão. Uma vez que no painel regular não foi possível atingir a rotura, 

foi necessário ensaiá-lo novamente na prensa do LEMC.  

Numa segunda fase, os restantes painéis (dois por tipologia, num total de oito) foram submetidos a 

ensaios cíclicos no LESE para valores de tensão na ordem dos 10%-40% da resistência estimada na 

primeira fase, de modo a avaliar o módulo de elasticidade. Após a conclusão da fase cíclica, os painéis 

das tipologias PR, IR e IR++ foram ensaiados até à rotura, enquanto os painéis da tipologia R foram 

transferidos para a prensa do LEMC para serem ensaiados até à rotura. Na Tabela 6.2 encontram-se 

identificados os painéis por tipologia e o tipo de ensaio realizado. 

Tabela 6.2: Identificação dos painéis submetidos a ensaios de compressão. 

Tipologia Painel Local de ensaio Tipo de ensaio 

R 

R1 LESE/LEMC monotónico 

R2 LESE/LEMC cíclico 

R3 LESE/LEMC cíclico 

PR 

PR1 LESE monotónico 

PR2 LESE cíclico 

PR3 LESE cíclico 

IR 

IR1 LESE monotónico 

IR2 LESE cíclico 

IR3 LESE cíclico 

IR++ 

IR1++ LESE monotónico 

IR2++ LESE cíclico 

IR3++ LESE cíclico 

6.3 Análise dos resultados 

Os modelos concebidos em laboratório foram submetidos a cargas verticais crescentes, com o objetivo 

de estimar as caraterísticas mecânicas de alvenarias constituídas por blocos de grandes dimensões. O 

tratamento dos resultados incluiu a observação e a marcação do padrão de fissuração ao longo das 

quatro faces da parede, bem como o registo do nível de tensão associado às primeiras fissuras.  

Os ensaios monotónicos permitiram avaliar a capacidade resistente das paredes, sendo posteriormente 

realizados ensaios cíclicos para estimar a deformabilidade. Para além de avaliar a deformabilidade 

global da parede, foi ainda estudado o comportamento local das juntas. Os resultados obtidos foram 
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6.3.2 Quantificação de parâmetros mecânicos dos modelos experimentais 

Baseado nos resultados obtidos, foi possível quantificar parâmetros de resistência e de 

deformabilidade dos diversos painéis. Foi determinada a extensão vertical (V) e horizontal (H), e a 

relação entre estas extensões para 40% da tensão máxima permitiu estimar o coeficiente de Poisson 

(). A partir dos níveis de força registada nos dois atuadores e tendo em conta a dimensão da secção 

transversal foi avaliada a tensão instalada (c), cujo máximo valor corresponde à resistência à 

compressão do painel (fcp). O módulo de elasticidade (Ecp) foi quantificado a partir da análise dos 

diagramas (-) para valores entre 10-40% da tensão máxima. A relação entre a deformabilidade e a 

resistência à compressão obtida nestes ensaios foi comparada com propostas referidas na literatura. A 

extensão última também foi analisada (cu). 

6.3.2.1 Ensaio de compressão monotónico 

Numa primeira fase, foi traçado o diagrama (-) correspondente ao ensaio monotónico de quatro 

painéis (um por tipologia), Figura 6.7a). Como já foi referido, o ensaio da parede R1 ocorreu em duas 

fases, primeiro no LESE e depois no LEMC. A curva relativa ao painel R1-LEMC não apresenta fase 

pós pico, uma vez que o ensaio decorreu em controlo de força.  

Da análise do referido diagrama verificou-se uma clara diferença de comportamento entre o painel R e 

os restantes. De facto, a forma regular das pedras originou uma superfície de contacto também regular, 

levando a que a parede R1 exibisse uma resistência e rigidez muito superior à das restantes tipologias 

(cerca de sete vezes mais). Por outro lado, as paredes PR1, IR1 e IR1++ apresentaram comportamento 

praticamente linear até próximo da tensão máxima, surgindo algumas quebras à medida que vão 

ocorrendo fissuras nas pedras e um novo rearranjo dos elementos, Figura 6.7b). Em termos de 

resistência e de deformabilidade, as diferenças entre estes painéis foram ligeiras mas, verificou-se a 

redução da capacidade resistente e rigidez à medida que aumenta a irregularidade do painel. 

Efetivamente, estas tipologias são constituídas por pedras com idêntica forma geométrica e ligeira 

variação de dimensão (índice de forma da pedra muito próximo), diferenciando-se de forma mais 

significativa em termos dos alinhamentos horizontais.  

(a)  (b) 

Figura 6.7: Diagrama (-) no ensaio monotónico dos painéis: (a) R1, PR1, IR1e IR1++ e (b) PR1, IR1 e IR1++. 
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Deste modo, a variação da textura destas tipologias influenciou levemente o comportamento das 

paredes à compressão. 

Nesta fase, para além da avaliação da tensão máxima foi, também, estimado o módulo de elasticidade 

(10-40%), o coeficiente de Poisson e a extensão última. Os resultados obtidos encontram-se 

sintetizados na Tabela 6.3, conjuntamente com outros resultados relativos aos ensaios de compressão 

cíclicos 

6.3.2.2 Ensaio de compressão cíclico 

Na segunda fase foram realizados ensaios cíclicos para níveis de tensão entre 10-40% da resistência 

estimada nos ensaios monotónicos, seguindo-se o ensaio até à rotura. Os ciclos de carga não foram 

iguais em todos os ensaios devido à dificuldade em estabelecer correspondência entre o deslocamento 

a impor ao sistema e o nível de carga pretendido. De facto, os ensaios decorreram em controlo de 

deslocamentos, mas tendo como referência a leitura do transdutor interno ao atuador que vinha afetado 

da deformação do pórtico de reação, pelo que os deslocamentos máximos não coincidiam com os 

pretendidos. 

Os diagramas (-) da Figura 6.8 ilustram o comportamento dos painéis ensaiados. De salientar que 

não foi possível atingir a rotura do painel R3, pelo que a tensão máxima registada foi considerada 

como um limite inferior da capacidade resistente. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d)  

Figura 6.8: Diagrama (- para o ensaio cíclico e rotura: (a) parede R2e R3; (b) PR2 e PR3; (c) IR2 e IR3; (d) 

IR2++ e IR3++. 
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Em concordância com os ensaios monotónicos, a tipologia regular destacou-se das restantes em termos 

de resistência e de rigidez. Em termos médios, a resistência à compressão da parede R é cerca de sete 

vezes superior. Nas tipologias PR, IR e IR++ as diferenças são bastante menores, correspondendo em 

termos médios a uma variação na ordem dos 16%.  

Foi avaliado o módulo de elasticidade tangente em fase de primeira carga e de recarga para os diversos 

ciclos. Verificou-se que as paredes exibem rigidez semelhante em ciclos sucessivos de carga e de 

recarga. Por outro lado, em todas as tipologias observou-se que a rigidez em fase de recarga é cerca de 

quatro a cinco vezes superior à de carga. Este fenómeno já foi constatado por diversos autores e está 

relacionado com as características de deformabilidade do material das juntas (Vasconcelos, 2005; 

Oliveira and Lourenço, 2006; Binda et al., 2006).  

Admitindo uma relação linear entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão ( cpcp kfE  ), 

o parâmetro de proporcionalidade k foi idêntico em todas as tipologias. Verificou-se que o acréscimo 

de k entre a fase de primeira carga e de recarga é de cerca de quatro vezes, sendo da mesma ordem de 

grandeza do registado para o módulo de elasticidade. Nos ensaios de paredes reais descritos no 

capítulo 4, este parâmetro foi na ordem dos 95 em fase de carga e de 430 em fase de recarga, portanto 

um pouco superiores aos aqui obtidos. Comparativamente com as relações definidas na bibliografia e 

códigos (entre 700 e 1000) os valores encontrados são bastante inferiores. Os resultados dos ensaios de 

compressão das paredes encontram-se indicados na Tabela 6.3.  

6.3.2.3 Síntese de resultados 

Nesta secção são analisados e comparados os resultados obtidos nos ensaios monotónicos e cíclicos 

das diversas tipologias. O módulo de elasticidade determinado pela via experimental é comparado com 

o estimado na identificação dinâmica e os resultados do ensaio de compressão da parede real 

apresentados no capítulo 4 são comparados com os valores obtidos nos modelos experimentais. 

A Tabela 6.3 contém os valores dos parâmetros mecânicos obtidos em todos os ensaios de 

compressão, nomeadamente a tensão das primeiras fissuras (cr), a resistência à compressão (fcp), o 

módulo de elasticidade (Ecp) em carga e recarga, a relação entre módulo de elasticidade e resistência 

identificado por k, o coeficiente de Poisson () e a extensão última (cu). 

De modo a estabelecer uma análise comparativa entre a resistência à compressão (fcp) e o nível de 

tensão associado às primeiras fissuras (cr) foi traçado o diagrama da Figura 6.9a). Verificou-se que, 

enquanto nas tipologias R1 e R2 se registou uma diferença significativa entre a ocorrência dos 

primeiros danos e o colapso, o mesmo não se verificou nas tipologias PR, IR e IR++. Na parede R3 

esta diferença foi menos acentuada, uma vez que não foi atingida a tensão máxima e, por este motivo, 

o valor indicado no diagrama está a vermelho. Nas tipologias PR, IR e IR++, a diferença entre a tensão 

das primeiras fendas e a tensão máxima foi muito ligeira, o que evidencia o comportamento frágil 

deste tipo de alvenarias. Nestas tipologias, numa primeira fase do carregamento ocorreu o 

esmagamento de calços e de argamassa. Posteriormente, o contato entre pedras originou as primeiras 
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fissuras que se estenderam ao longo da parede e rapidamente se atingiu a capacidade resistente. O 

diagrama da Figura 6.9b) evidencia essas diferenças. Pelo facto da parede R3 não se encontrar nas 

mesmas condições das restantes não foi incluída neste diagrama. 

Tabela 6.3: Propriedades mecânicas obtidas dos ensaios de compressão por tipologia de parede. 

Painel 
cr 

(N/mm2) 

fcp 

(N/mm2) 

cp(kN/mm2) k= cpfcp 

ac
cp

arec
cp

E

E
arg

arg

  cu (%0) carga 

10-40% 

recarga carga recarga 

R1 12.50 24.00 2.10 10.07 87.51 419.60 4.80 0.04 4.91 

R2 10.12 28.03 2.17 8.10 77.42 288.88 3.73 0.14 7.13 

R3 25.30 29.76* 2.02 7.63 67.88 256.39 3.78 0.24 6.67 

média 15.97 27.26* 2.10 8.60 77.60 321.62 4.10 0.14 6.24 

PR1 3.57 4.25 0.42 - 99.81 - - 0.18 22.60 

PR2 4.17 4.86 0.33 1.31 67.38 269.53 3.97 0.10 16.00 

PR3 2.98 3.31 0.26 1.00 77.13 302.46 3.85 0.24 23.30 

média 3.57 4.14 0.34 1.16 81.44 286.00 3.91 0.17 20.63 

IR1 3.27 3.47 0.30 - 86.39 - - 0.23 23.81 

IR2 3.57 4.20 0.26 1.26 61.32 299.80 4.85 0.23 25.15 

IR3 2.98 4.12 0.32 1.26 78.29 306.02 3.94 0.17 21.04 

média 3.27 3.93 0.29 1.26 75.33 302.91 4.40 0.21 23.33 

IR1++ 2.68 2.86 0.18 - 61.03 - - 0.13 23.71 

IR2++ 2.38 3.29 0.29 1.29 88.96 391.19 4.45 0.30 21.30 

IR3++ 2.08 3.32 0.18 1.09 55.18 327.22 6.06 0.21 25.00 

média 2.38 3.16 0.22 1.19 68.39 359.21 5.26 0.21 23.34 

Nota: * limite inferior da resistência à compressão 

 

(a) (b) 

Figura 6.9: (a) Comparação entre fcp (N/mm2) e cr (N/mm2) para todas as tipologias e (b) cr/ fcp (%). 

No diagrama da Figura 6.10 apresenta-se a variação da resistência à compressão por tipologia (fcp), 

bem como o módulo de elasticidade (Ecp) em fase de carga e de recarga. Como já foi referido, realça-

se a acentuada diferença entre a tipologia regular e as restantes. Para mesma tipologia, os ensaios 

monotónicos e cíclicos exibiram resultados semelhantes.  
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(a) (b) 

Figura 6.10: Análise comparativa entre painéis: (a) resistência à compressão (fcp) e (b) módulo de elasticidade 

(Ecp). 

Face ao exposto, conclui-se que a deformabilidade de paredes constituídas por pedras de grandes 

dimensões está em grande parte condicionada pelas características mecânicas do material das juntas, 

bem como pelos vazios presentes no interior da secção transversal. Por outro lado, a resistência à 

compressão depende, essencialmente, das condições de apoio das pedras, nomeadamente da superfície 

de contacto entre pedras e da sua capacidade resistente à tração. 

Por outro lado, verificou-se que a relação entre a deformabilidade e a resistência à compressão (k) em 

carga e recarga é da mesma ordem de grandeza independentemente da tipologia, e muito inferior ao 

valor especificado na literatura, Figura 6.11a). Em termos médios, por tipologia, o coeficiente de 

Poisson exibiu uma tendência de ligeiro acréscimo à medida que aumenta a irregularidade dos painéis, 

Figura 6.11b), o que é expectável face à maior deformabilidade lateral que os painéis irregulares 

podem exibir devido ao menor imbricamento entre pedras.  

  
(a) (b) 

Figura 6.11: (a) Evolução da relação entre a deformabilidade e a resistência para painéis ensaiados e (b) valores 

médios do coeficiente de Poisson por tipologia. 

Comparando o módulo de elasticidade obtido nos ensaios experimentais com o estimado a partir da 

identificação dinâmica e da modelação numérica apresentada na secção 5.6 do capítulo 5, verificou-se 

uma considerável concordância de valores, Figura 6.12a). A tipologia R foi a que esteve mais próxima 

com uma variação de 4.8%, seguida da tipologia IR++ com uma variação de cerca de 13%. As paredes 
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PR e IR exibiram maiores diferenças, nomeadamente de 38% e 43%, respetivamente. Desta análise, 

conclui-se que a medição das frequências como meio para aferir o módulo de elasticidade é viável e 

conduz a uma estimativa de valores próxima da obtida em ensaios mecânicos.  

Tomando o valor médio da resistência à compressão e do módulo de elasticidade para as tipologias 

PR, IR e IR++ e comparando com os resultados obtidos nos ensaios em paredes reais do caso AC 

(António Carneiro), descritos no capítulo 4 (painéis PP1, PP2, PP3, PG1 e PG2), foi traçado o 

diagrama da Figura 6.12b). Da análise da referida figura, verifica-se uma proximidade razoável de 

valores em termos de resistência e de deformabilidade. 

  
(a) (b) 

Figura 6.12: (a) Valores do módulo de elasticidade (Ecp) no ensaio de compressão e ensaio dinâmico e (b) 

comparação entre fcp e Ecp dos modelos experimentais e das paredes reais do edifício AC (capítulo 4). 

6.3.3 Quantificação da deformabilidade das juntas 

Procurando avaliar as características de deformabilidade das juntas, foram registados os 

deslocamentos verticais ao longo de três alinhamentos através de seis LVDTs colocados em cada face 

da parede. Na Figura 6.13 pode visualizar-se o sistema de instrumentação e a constituição das juntas 

ao longo da secção transversal. 

Na Figura 6.14 encontram-se representados os diagramas tensão vertical vs deslocamento vertical para 

as diferentes tipologias, obtidos da média dos valores para os três níveis de juntas. Uma vez que na 

tipologia regular as juntas se encontravam totalmente preenchidas, os resultados obtidos foram 

diretamente relacionados com as propriedades da argamassa. Como nas restantes tipologias as juntas 

de espessura variável são constituídas por argamassa, vazios e calços, a informação extraída diz 

respeito às características do material de enchimento no seu conjunto.  
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Figura 6.13:
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painel, assim como as estimativas do módulo de elasticidade do material constituinte das juntas (Ej), 

obtidos a partir do valor médio da espessura de junta (tj), da altura de pedra entre os pontos de fixação 

(tb) e do módulo de elasticidade da pedra (Ecb), aplicando a conhecida expressão (6.1), que resulta de 

uma associação em serie de duas ‘molas’, uma correspondente à junta e outra à pedra.  

1)
1

( 
bc

b

n
jj E

t

k
tE  (6.1) 

Face aos resultados extraídos dos ensaios em carotes de pedras descritos no capítulo 5 (secção 5.5), 

admitiu-se Ecb=20kN/mm2. Considerou-se uma espessura de junta (tj) de 15mm para as paredes 

regulares e de 25mm para as restantes tipologias. A espessura de pedra (tb) foi definida como a 

diferença entre a distância dos pontos de fixação dos sensores, descontando a espessura de junta. 

Tabela 6.4: Propriedades mecânicas obtidas do ensaio à compressão por tipologia. 

Painel 
kn (N/mm2/mm) Ej (kN/mm2) 

ac
n

arec
n

k

k
arg

arg

 
carga recarga carga recarga 

R1 5.95  - 0.092 - - 

R2 5.63 32.72 0.088 0.600 5.81 

R3 5.34 36.85 0.083 0.697 6.90 

média  5.64 34.78 0.088 0.649 6.36 

PR1 1.51 - 0.038 - - 

PR2 0.95 5.34 0.024 0.138 5.62 

PR3 0.72 4.61 0.018 0.118 6.40 

média  1.06 4.98 0.027 0.128 6.01 

IR1 1.03 - 0.026 - - 

IR2 0.73 5.86 0.018 0.151 8.03 

IR3 0.87 7.39 0.022 0.195 8.49 

média IR 0.89 6.62 0.022 0.173 8.26 

IR1++ 0.78 - 0.020 - - 

IR2++ 0.79 4.60 0.020 0.118 5.82 

IR3++ 0.83 9.27 0.021 0.244 11.17 

média  0.80 6.94 0.020 0.181 8.50 

 

Para a tipologia regular (R) esta informação permitiu avaliar as características de deformabilidade da 

argamassa em condições mais próximas da real. Neste caso, a rigidez encontrada está de acordo com 

os valores obtidos em ensaios realizados em argamassas antigas (Almeida, 2000), em que havia apenas 

argamassa na junta, e o baixo módulo de elasticidade evidencia a fraca qualidade da argamassa. O 

acréscimo de rigidez entre a fase de carga e de recarga foi de cerca de seis vezes. 

Nas tipologias PR, IR e IR++ a rigidez e o módulo de elasticidade dizem respeito ao material das 

juntas no global. Trata-se de uma análise complexa pelo facto destas zonas apresentarem argamassa, 

calços e vazios numa proporção e disposição muito aleatória e pelo facto de não haver a garantia de 

uma distribuição uniforme de tensões normais. Contudo, a quantificação destes parâmetros permitiu 
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estimar as propriedades mecânicas do material das juntas, sendo que este tipo de informação se torna 

fundamental quando se pretende efetuar uma análise numérica com recurso à discretização dos 

elementos constituintes da alvenaria (pedras e material das juntas). 

De igual modo que na tipologia regular, verificou-se o acréscimo de rigidez entre a fase de carga e de 

recarga. Em termos médios, esta relação foi sofrendo um ligeiro aumento consoante aumenta a 

irregularidade da parede (da tipologia PR para a IR++), Figura 6.15a). Realça-se, ainda, a proximidade 

desta relação entre a parede R e PR, provavelmente devida a uma maior regularidade da superfície de 

contacto em ambas as tipologias faces às restantes, conforme se pode constatar na leitura da Figura 

6.15b). 

Figura 6.15: Variação da rigidez normal (kn): (a) de recarga e de carga e (b) para as tipologias R, PR, IR e IR++. 

6.4 Índices de irregularidade e capacidade resistente à compressão 

Uma parede em alvenaria solicitada por carregamento vertical pode entrar em colapso devido a vários 

fenómenos: instabilidade global, rotura por compressão das pedras ou devido ao efeito de arco que 

gera tensões de tração na pedra. A instabilidade global pode estar relacionada com cargas excêntricas, 

elevada esbelteza ou, no caso de panos duplos, pelo desenvolvimento de elevadas tensões de 

compressão no interior da secção transversal. Geralmente, a rotura por compressão ocorre nos casos 

em que os elementos resistentes se apresentam muito degradados, com fraca capacidade resistente ou 

quando há grandes concentrações de tensões devido a movimentos e alterações no estado de equilíbrio. 

A rotura devido ao desenvolvimento de tensões de tração está frequentemente relacionada com a 

transferência de tensões nas superfícies de contato entre pedras sobrepostas ou justapostas. 

Nos casos analisados, verificou-se que a capacidade resistente está muito condicionada pela forma dos 

elementos resistentes. A utilização de pedras com faces mais irregulares implica a utilização de calços 

no seu assentamento, desviando as tensões para os pontos de contato, e a rotura das paredes ocorre por 

tração das pedras. No final, a capacidade resistente da alvenaria acaba por depender da resistência à 

tração dos elementos resistentes. 

Deste modo, considerando a resistência à compressão das paredes (fcp) e o módulo de elasticidade 

(Ecp) estimados nos ensaios, procurou-se estabelecer uma relação entre estes parâmetros e o índice de 

irregularidade quantificado no capítulo 5. Como já foi referido, este índice foi definido tendo apenas 
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em consideração a geometria dos painéis. Foram avaliados índices de irregularidade parciais (IFP, IAH, 

IAV, IDP), bem como o índice final (IFG) que conduziram à classificação das alvenarias em R, PR e IR.  

Considerando agora a capacidade resistente e a rigidez das paredes quando solicitadas por ações 

verticais de compressão, foram atribuídas as classificações regular, parcialmente regular e irregular 

e admitindo: 

 Classificação regular (c.R): corresponde a uma alvenaria de muito boa qualidade, que 

praticamente não sofre danos quando solicitada. 

 Classificação parcialmente regular (c.PR): corresponde a uma alvenaria de boa qualidade, 

que tem uma baixa probabilidade de colapso mas pode exibir alguns danos quando solicitada. 

 Classificação irregular (c.IR): corresponde a uma alvenaria de fraca qualidade que apresenta 

uma considerável probabilidade de colapso quando solicitada. 

Estabelecendo uma relação com a geometria, verificou-se que a forma das pedras e o alinhamento 

horizontal consistem nos fatores que mais condicionam o comportamento destas alvenarias. O estado 

de conservação dos elementos resistentes também deve ser considerado, e sempre que uma alvenaria 

exibir elementos com fraca capacidade resistente deverá ser classificada como irregular (c.IR). Este 

tipo de abordagem vai de encontro à metodologia definida por Borri (2006). Na Tabela 6.5 encontram-

se indicados os índices quantificados no capítulo 5 por tipologia e as características mecânicas 

avaliadas neste capítulo. 

Tabela 6.5: Resumo dos índices parciais dos modelos experimentais pela análise da geometria; classificação por 

índice parcial e final. Parâmetros mecânicos (fcp e Ecp) obtidos do ensaio de compressão uniaxial. 

Painel 
IFP 

 (%) 

IAH 

 (%) 

IAV 

 (%) 

IDP  

(%) 

IFG 

 (%) 

fcp 

(N/mm2) 

Ecp (carga) 

(kN/mm2)  

R 0.00   

(c.R) 

0.00 

(c.R) 

1.76 

 (c.PR) 

 0.91 

(c.R) 

2.67  

(c.R) 
27.26 2.10 

PR  4.57 

(c.PR) 

0.10 

(c.R) 

1.81 

(c.PR) 

1.12 

 (c.R) 

7.59  

(c.PR) 
4.14 0.34 

IR 5.05  

(c.PR) 

5.94 

(c.IR) 

3.50 

(c.PR) 

2.42 

(c.PR) 

16.91 

(c.IR) 
3.93 0.29 

IR++ 6.53  

(c.IR) 

7.28 

(c.IR) 

2.19 

(c.PR) 

3.11 

(c.IR) 

19.10 

(c.IR) 
3.16 0.22 

A atribuição de um índice nulo para a forma da pedra (IFP) e para o alinhamento horizontal (IAH) são 

provavelmente os responsáveis pela clara diferença dos resultados entre a tipologia R e o das restantes 

paredes. Nas tipologias PR, IR e IR++, as diferenças ao nível do índice IFP foram pouco significativas 

e apesar de serem mais expressivas no IAH, como o material das juntas (calços e argamassa) foi 

idêntico em todos os painéis, os resultados obtidos foram similares. Contudo, foi possível verificar 

uma ligeira redução da capacidade resistente e da rigidez com o aumento da irregularidade geométrica. 

Daqui se realça a evidente influência do material das juntas no comportamento final das paredes. 
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A análise destes dados permitiu concluir que a parede associada à tipologia R claramente corresponde 

a uma alvenaria com boa capacidade resistente quando solicitada por ações verticais. Os restantes 

painéis podem ser incluídos numa mesma classificação parcialmente regular (c.PR), dada a maior 

importância da forma da pedra e da constituição material das juntas. Estas mesmas paredes apesar de 

serem constituídas por pedras de grandes dimensões, as condições de apoio das mesmas conduziram a 

valores da capacidade resistente e da rigidez inferiores aos valores expectáveis, nomeadamente quando 

comparadas com outras alvenarias formadas por pedras de menor dimensão (Silva, 2012). Deste 

modo, a classificação atribuída corresponde a uma alvenaria que possui uma considerável capacidade 

resistente e apresenta uma pequena probabilidade de colapso quando solicitada por ações verticais 

comuns em edifícios antigos. 

Face aos resultados apresentados, foram então admitidos os seguintes intervalos de valores do índice 

final para definir as classes de irregularidade, obtidos a partir dos índices geométricos parciais, mas 

considerando a contribuição do comportamento face às ações verticais: 

 classe regular (c.R): [0-4] 

 classe parcialmente regular (c.PR): [4-20] 

 classe irregular (c.IR): > 20 

6.5 Avaliação do comportamento à compressão dos modelos experimentais através de 

modelação numérica  

Nesta secção, pretende-se contribuir para uma melhor compreensão dos fenómenos envolvidos no 

comportamento à compressão de paredes de folha única, através da simulação numérica dos painéis 

submetidos a ensaios experimentais. Em particular, procura-se explicar a baixa rigidez e capacidade 

resistente de paredes constituídas pela assemblagem de grandes blocos de granito com boas 

características mecânicas. 

Neste sentido, as análises numéricas foram realizadas no programa de cálculo Cast3M (CEA 1990) 

adotando modelos 2D na análise do alçado, diferenciando as pedras e o enchimento. Este estudo 

centrou-se na análise numérica de três painéis por tipologia, tendo por base os resultados obtidos nos 

ensaios de compressão uniaxial.  

Numa primeira fase foram realizadas análises lineares elásticas de modo a calibrar os modelos 

numéricos e avaliar a influência das características mecânicas dos materiais individualmente na 

deformabilidade global das paredes. Em resultado dessas análises, para cada tipologia, foram 

propostas expressões empíricas que relacionam a deformabilidade da pedra e da argamassa com a da 

alvenaria no seu conjunto, tendo presente que na literatura escasseiam expressões deste tipo aplicadas 

a alvenaria de pedra.  

Numa segunda fase, foram realizadas análises em regime não linear, de modo a avaliar a evolução do 

dano a partir do momento em que se inicia a fissuração dos elementos constituintes e procurar estimar 

a capacidade resistente final. Particularmente neste ponto, pretende-se dar um contributo para um 
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avaliadas as propriedades mecânicas do enchimento que garantiram uma boa concordância entre a 

deformabilidade do modelo numérico e experimental.  

Deste modo, o módulo de elasticidade atribuído ao enchimento e o valor médio da deformabilidade 

global da parede resultante das duas abordagens por tipologia encontram-se indicados na Tabela 6.7. 

Como seria de esperar, o módulo de elasticidade obtido através da calibração pelas frequências foi 

superior ao da segunda abordagem (calibração pelo ensaio de compressão). Nas paredes PR e IR esta 

diferença foi superior ao dobro. Efetivamente, a calibração pelas frequências corresponde a um 

módulo de elasticidade dinâmico que é avaliado numa estrutura que não foi danificada.   

Tabela 6.7: Módulo de elasticidade do material de enchimento das juntas e da parede na modelação numérica por 

tipologia. Comparação com o módulo de elasticidade experimental. 

Tipologia 

Módulo de elasticidade, E (kN/mm2) 

numérico 
experimental 

parede  
calibração pelas frequências calibração pelo ensaio compressão 

enchimento parede enchimento parede 

R 0.070 2.58 0.055 2.15 2.10 

PR 0.040 0.65 0.020 0.35 0.34 

IR 0.040 0.64 0.015 0.27 0.29 

IR++ 0.030 0.29 0.020 0.21 0.22 

6.5.2.2 Relação entre a deformabilidade das paredes e a dos elementos constituintes por tipologia 

Nesta secção, procura-se definir expressões empíricas que permitam quantificar a deformabilidade das 

alvenarias em função da deformabilidade dos seus elementos constituintes. Deste modo, recorrendo a 

uma análise linear foi avaliado o módulo de elasticidade global, fazendo variar as propriedades da 

pedra e do enchimento das juntas dentro de intervalos de valores pré-definidos, a maioria passíveis de 

serem aplicados em alvenarias antigas.  

O módulo de elasticidade do granito depende do grau de alteração interno da pedra, podendo assumir 

diferentes valores, nomeadamente: 12kN/mm2 no caso de granito muito alterado; sensivelmente 20 e 

75kN/mm2 para granito alterado e valores superiores no caso de granito são. Para a argamassa, o 

módulo de elasticidade depende da sua composição e do grau de alteração, sendo que valores entre 0.5 

e 2kN/mm2
 para argamassas antigas de cal são referidos na literatura. Como o material a simular 

(enchimento) não é apenas constituído por argamassa mas por uma mistura de vários elementos 

(argamassa, calços e vazios), foram adotados valores em torno da deformabilidade estimada na 

calibração dos modelos numéricos. Contudo, foram ainda adotados valores muito superiores aos 

expectáveis em argamassas antigas, no sentido de avaliar a sensibilidade deste parâmetro no 

comportamento global da parede.  

Deste modo, foram consideradas dez possibilidades de valores para a argamassa e cinco para a pedra, 

nomeadamente: o módulo de elasticidade da argamassa de 0.01; 0.04, 0.07; 0.5, 1; 1.5; 2, 5, 14 e 

25kN/mm2, e o módulo de elasticidade da pedra de 15, 20, 40 e 65 e 100kN/mm2. 
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Variação da rigidez da pedra e do enchimento: 

Numa primeira fase, foi avaliada a sensibilidade à variação das propriedades do enchimento, fixando-

se o valor da rigidez das pedras e fazendo variar a rigidez do enchimento dentro do intervalo referido 

anteriormente.  

Esta análise foi realizada para todas as paredes por tipologia e os resultados obtidos encontram-se na 

Figura 6.19, para o módulo de elasticidade da pedra de 40kN/mm2. Foi igualmente definida a curva 

média por tipologia, indicada na mesma figura a vermelho. Considerando apenas as curvas médias por 

tipologia, na Figura 6.20 encontram-se representadas as evoluções obtidas para os diferentes valores 

de rigidez da pedra. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 6.19: Módulo de elasticidade das paredes (Eparede) fazendo variar a rigidez do enchimento (Eenchimento) e 

considerando Epedra= 40kN/mm2: (a) R; (b) PR; (c) IR e (d) IR++. 

Os resultados obtidos evidenciaram a influência das características do material de enchimento no 

comportamento global da parede, principalmente quando o módulo de elasticidade é inferior a 

5kN/mm2. À medida que a rigidez do enchimento se aproxima da rigidez da pedra esta influência vai-

se reduzindo e a resposta tende para um patamar. Atendendo ao fato das argamassas encontradas em 

edifícios antigos apresentarem fracas caraterísticas mecânicas (resistência à compressão na ordem dos 

1N/mm2 e módulo elasticidade inferiores a 1kN/mm2), pequenas variações na rigidez podem 

influenciar significativamente a deformabilidade à compressão destas alvenarias. 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 6.20: Módulo de elasticidade da parede (Eparede) fazendo variar a rigidez do enchimento (Eenchimento) e 

considerando diferentes valores para a rigidez da pedra (Epedra): (a) R; (b) PR; (c) IR e (d) IR++. 

Analisando o efeito da variação da rigidez do enchimento para as diferentes tipologias, verificou-se 

que as paredes mais irregulares são as mais sensíveis à amplitude de valores considerados. Contudo, 

todas as tipologias evidenciaram uma maior variação na gama de valores inferiores a 1kN/mm2. Para 

uma melhor perceção do exposto, na Figura 6.21 encontra-se representado o acréscimo do módulo de 

elasticidade global da parede tendo como referência os valores obtidos quando o módulo de 

elasticidade do enchimento é 25kN/mm2. Para tal, foram comparados os valores para diferentes 

valores do módulo de elasticidade do enchimento (0.5; 1; 5; 14kN/mm2) e para duas possibilidades de 

rigidez das pedras (20 e 40kN/mm2). Esta análise permite ainda verificar que à medida que a rigidez 

da pedra aumenta o acréscimo de rigidez global da parede também aumenta, nomeadamente para os 

valores do módulo de elasticidade do enchimento mais baixos. 

(a) (b) 

Figura 6.21: Acréscimo do módulo de elasticidade da parede (Eparede) considerando como referência os valores 

para Eenchimento de 25kN/mm2, fazendo variar a rigidez do enchimento (Eenchimento): (a) Epedra= 20kN/mm2 e (b) 

Epedra= 40kN/mm2. 
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Numa segunda fase, foi avaliada a sensibilidade à variação das caraterísticas da pedra, fixando-se o 

valor da rigidez do enchimento e fazendo variar a rigidez das pedras dentro do intervalo referido. Na 

Figura 6.22 pode-se observar a evolução da rigidez global das paredes para o módulo de elasticidade 

do enchimento de 1kN/mm2, bem como a curva média por tipologia (a vermelho). De modo a 

estabelecer uma análise comparativa, foram traçadas as curvas médias para todos os casos analisados, 

indicadas na Figura 6.23.  

Os resultados obtidos evidenciaram pouca influência da rigidez dos blocos no comportamento global 

da parede, principalmente nos casos em que a rigidez do enchimento é baixa (sensivelmente até 

2kN/mm2) e para as tipologias mais irregulares. Para a gama de valores superiores a 2kN/m2 

(enchimento com muito boas características e irrealista no caso de edifícios antigos) a rigidez dos 

blocos apresenta alguma influência no módulo de elasticidade global da parede. De fato, à medida que 

aumenta a distância entre a rigidez dos blocos e a da argamassa, a influência do módulo de 

elasticidade dos blocos vai diminuindo. No caso de enchimento mais fraco, para além da pouca 

sensibilidade à variação da rigidez dos blocos, verificou-se que esta influência diminui com o aumento 

da irregularidade geométrica. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6.22: Módulo de elasticidade da parede (Eparede) fazendo variar a rigidez da pedra (Eparede) e considerando 

Eenchimento=1kN/mm2: (a) R; (b) PR; (c) IR e (d) IR++. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6.23: Módulo de elasticidade da parede (Eparede) fazendo variar a rigidez da pedra (Epedra)  e considerando 

diferentes valores para a rigidez do enchimento (Eenchimento): (a) R; (b) PR; (c) IR e (d) IR++. 

Conclui-se assim, que o material de enchimento constitui o fator que mais contribui para a baixa 

rigidez das paredes. Além disso, os resultados permitiriam evidenciar que o facto de se ter uma pedra 

mais ou menos rígida pouco influencia a deformabilidade da parede, nomeadamente quando se tratam 

de alvenarias com enchimentos com fracas caraterísticas mecânicas, como é habitual nos edifícios 

antigos. Verificou-se também a redução da rigidez global das paredes com o aumento da 

irregularidade geométrica. Contudo, quanto maior for a rigidez do enchimento menor é a influencia da 

geometria na deformabilidade global da parede. 

No entanto, esta análise refere-se apenas à rigidez avaliada numa fase inicial de carregamento, em 

ramo elástico. Com o aumento dos efeitos não lineares, o comportamento poderá vir a ser controlado 

pela fissuração da argamassa e das pedras, podendo este fenómeno alterar algumas das conclusões 

apresentadas. 

Formulação empírica: 

Baseado nos resultados da análise linear, procedeu-se à pesquisa de relações empíricas que relacionem 

a deformabilidade da pedra e do enchimento com a rigidez global das paredes, atendendo também à 

tipologia de cada painel.  

Foram analisadas as curvas que traduzem a evolução da rigidez global das paredes face à variação da 

rigidez da argamassa, fixando a rigidez dos blocos de pedra. Para cada curva foram realizadas 
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aproximações do tipo polinomial, pelo facto de exibirem coeficientes de correlação satisfatórios (em 

média superior a 0.98). Deste modo, a formulação empírica baseou-se numa função do tipo 

CBEAEE enchenchparede  2  (6.2) 

sendo, A, B e C constantes calibradas de acordo com a geometria do painel e a rigidez das pedras. No 

final, o módulo de elasticidade global vai ser definido em função da rigidez do enchimento, bem como 

da deformabilidade das pedras e respetiva geometria.  

O procedimento adotado vai ser exemplificado para a parede regular. Nas restantes tipologias apenas 

vão ser apresentadas as expressões finais, obtidas de acordo com os resultados que constam do anexo 

E. Deste modo, foram analisadas as cinco evoluções correspondentes à variação da rigidez da pedra, 

sendo efetuada uma aproximação polinomial do segundo grau. Na Figura 6.24a) encontra-se indicada 

a lei polinomial obtida para a tipologia R, considerando, por exemplo, as rigidezes da pedra de 20, 40 

e 65kN/mm2. De cada expressão, foram extraídas as constantes A, B e C, e novamente foi adotada 

uma função polinomial do segundo grau na calibração desses parâmetros, função da rigidez das 

pedras. Na Figura 6.24b) pode-se observar a aproximação efetuada para a tipologia R.   

  
(a) (b) 

Figura 6.24: Expressões empíricas para a quantificação do Eparede na tipologia R: (a) aproximação polinomial da 

variação do módulo de elasticidade da parede (Eparede) com o do enchimento (Eenchimento), para Epedra de 20, 40 e 

65kN/mm2 e (b) aproximação polinomial na calibração das constantes A, B e C. 

Assim sendo, a estimativa da rigidez global das paredes R tendo em conta a rigidez das pedras e do 

enchimento inicia pela aplicação das expressões (6.3), (6.4) e (6.5), na quantificação das constantes A, 

B e C, a aplicar posteriormente na expressão (6.2). 

408.3118.00009.0 2  pedrapedra EEA  (6.3) 

495.7598.00032.0 2  pedrapedra EEB  (6.4) 

299.10179.00001.0 2  pedrapedra EEC  (6.5) 

O mesmo procedimento foi adotado nas restantes tipologias. Nestes casos, as funções de aproximação 

estiveram associadas a coeficientes de correlação superiores a 0.98. As expressão aplicadas na 

calibração dos parâmetros A, B e C para a parede PR estão indicadas em (6.6), (6.7) e (6.8); para a 

parede IR em (6.9), (6.10) e (6.11) e para a IR++ em (6.12), (6.13) e (6.14). 

Eparede = ‐7.206E
2
ench + 32.331Eench+ 0.479
R² = 1.00
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2
ench + 18.553Eench + 0.977
R² = 0.986

Eparede= ‐7.024E
2
ench + 27.067Eench + 0.702
R² = 0.996
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708.2022.000007.0 2  pedrapedra EEA  (6.6) 

770.7183.00011.0 2  pedrapedra EEB  (6.7) 

388.00079.000004.0 2  pedrapedra EEC  (6.8) 

 

628.20025.00001.0 2  pedrapedra EEA  (6.9) 

624.7177.00010.0 2  pedrapedra EEB  (6.10) 

375.000748.000004.0 2  pedrapedra EEC  (6.11) 

 

648.10179.000010.0 2  pedrapedra EEA  (6.12) 

962.50604.00004.0 2  pedrapedra EEB  (6.13) 

128.000299.000002.0 2  pedrapedra EEC  (6.14) 

Considerando, por exemplo, uma rigidez para a pedra de 20kN/mm2, os módulos de elasticidade da 

parede obtidos pela aplicação da formulação empírica e resultante da análise numérica encontram-se 

indicados na Figura 6.25 para as diversas tipologias.  
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(c) (d) 

Figura 6.25: Módulo de elasticidade da parede (Eparede) pela aplicação da formulação empírica e da modelação 

numérica, considerando Epedra=20kN/mm2: (a) parede R; (b) parede PR; (c) parede IR e (d) parede IR++. 
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Este exemplo evidencia resultados satisfatórios quando o módulo de elasticidade do enchimento é 

superior a 0.04kN/mm2. Para uma gama de valores entre 0.04 e 2kN/mm2 a diferença é no máximo de 

14%, independente da tipologia e com uma pequena variação à medida que a rigidez da pedra 

aumenta. Quando o módulo de elasticidade do enchimento é 0.01kN/mm2, a diferença de valores é 

considerável, sendo aproximadamente o dobro. Neste caso, seria necessário aplicar fatores corretivos 

que garantissem uma melhor aproximação entre a simulação numérica e a aproximação polinomial 

adotada.  

Para uma melhor perceção do exposto foi traçado o diagrama da Figura 6.26 que estabelece a relação 

entre o módulo de elasticidade pela via empírica e numérica, considerando diferentes valores para a 

rigidez da pedra (15, 20, 40 e 65kN/mm2). Independentemente da tipologia e da rigidez da pedra o 

cociente obtido é próximo da unidade na generalidade dos casos. A exceção verifica-se na rigidez do 

enchimento de 0.01kN/mm2, denotando-se uma ligeira tendência de melhoramento à medida que o 

módulo de elasticidade da pedra aumenta.  
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Figura 6.26: Relação entre o módulo de elasticidade numérico e empírico da parede (Eparede) para todas as 

tipologias e considerando Epedra de 15, 20, 40 e 65kN/mm2. 

Embora seja necessário definir fatores corretivos a aplicar no caso do módulo de enchimento ser muito 

baixo, 0.01kN/mm2, a formulação empírica proposta parece ser uma boa via para estimar o módulo de 

elasticidade global de alvenarias de pano único constituídas por blocos de grandes dimensões, tendo 

em conta a sua geometria e a rigidez da pedra e do material de enchimento. A consideração de mais 
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casos de estudo em termos de geometria e de variação das propriedades dos materiais vai permitir 

efetuar melhoramento das expressões empíricas propostas nesta abordagem. 

6.5.3 Simulação numérica em regime não linear 

6.5.3.1 Leis de comportamento dos materiais 

Após estudar a resposta linear, a análise prosseguiu considerando as propriedades não lineares dos 

materiais. O comportamento das pedras e do enchimento foi simulado por um modelo de dano 

contínuo isotrópico, originalmente concebido para simular o comportamento de barragens de betão 

(Faria, 1993). Este modelo tem sido utilizado para avaliar a resposta sísmica de estruturas de alvenaria 

de pedra com resultados promissores (Costa, 2009; Silva, 2012; Lopes, 2009). 

O modelo baseia-se na Mecânica do Dano Contínuo, e estabelece que o estado de tensão num ponto é 

definido de acordo com duas variáveis escalares e independentes, que traduzem o comportamento não-

linear associado à degradação material. Correspondem a duas variáveis de dano, uma para a tração e 

outra para a compressão, que assumem valores compreendidos entre 0 e 1. Em fase elástica sem dano 

corresponde o valor 0, quando se atinge o dano máximo associado ao colapso corresponde o valor 1. A 

evolução do dano é caraterizada pela diminuição da área resistente eficaz e a análise é efetuada 

separadamente para as tensões de compressão e de tração. O modelo é capaz de reproduzir as curvas 

tensão-deformação do material, incluindo o amolecimento e efeitos de endurecimento. Em tração não 

considera plasticidade, sendo as descargas dirigidas para a origem; enquanto em compressão as 

descargas apresentando uma extensão plástica.  

A aplicação do modelo de dano isotrópico (em compressão e tração) envolve o conhecimento de 

diversos parâmetros, alguns dos quais de difícil determinação. Nas paredes analisadas foi adotado o 

mesmo módulo de elasticidade e densidade aparente da pedra e da argamassa assumida na análise 

linear. A lei de compressão da pedra foi definida por ajuste direto da curva obtida no ensaio 

experimental deste material. Na definição da lei em tração foi utilizada uma evolução exponencial 

definida pelos seguintes parâmetros: a resistência à tração da pedra obtida experimentalmente por 

meio de testes laboratoriais e a energia de fratura avaliada com base em ensaios realizados por 

Vasconcelos (2005). As leis de comportamento consideradas encontram-se indicadas na Figura 6.27.  

Uma vez que as pedras da parede R apresentaram melhores caraterísticas mecânicas (fcb=60N/mm2; 

Ecb=20N/mm2), foi adotada uma lei diferente das restantes tipologias. Nas paredes PR, IR e IR++ 

foram consideradas as mesmas leis, associadas a fcb=50N/mm2; Ecb=15N/mm2. 
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(a) (b) 

Figura 6.27: Lei de comportamento da pedra à tração e à compressão: (a) tipologia R e (b) tipologia PR, IR e 

IR++. 

No comportamento à tração do material de enchimento e para ambas as tipologias, foi adotada uma lei 

exponencial caraterizada por uma tensão máxima de 0.03N/mm2 e uma energia de fratura de 60. 

Assumiu-se uma rigidez à compressão de 70N/mm2 para a parede R e de 20N/mm2 para as restantes 

paredes, valores obtidos com base na calibração do modelo. 

Numa situação real, após o esmagamento do material das juntas as pedras com melhores caraterísticas 

mecânicas entrariam em contato, transferindo diretamente as cargas aplicadas. No modelo numérico 

adotado não foi possível simular este comportamento, que envolveria uma mudança de geometria após 

o enchimento atingir o limite da tensão à compressão. Deste modo, no modelo atual as juntas 

horizontais limitaram o comportamento da parede, uma vez que o colapso estava associado ao 

esmagamento das juntas. Na realidade, o esmagamento do material das juntas ocorre, mas não evita a 

transferência das forças. Como a rotura das paredes depende essencialmente da capacidade resistente 

das pedras, este modelo para o enchimento não conseguiu reproduzir a realidade. 

Como forma de superar esta dificuldade, alterou-se a lei de comportamento do enchimento. A rigidez, 

o peso volúmico, o coeficiente de Poisson e a resistência à tração foram mantidas. O comportamento à 

compressão foi alterado de modo a assegurar, em permanência, a transferência de cargas entre pedras 

através do material de enchimento. Deste modo, assumiu-se um comportamento infinitamente linear 

elástico à compressão para valores de tensão superiores ao das pedras, e um comportamento não linear 

à tração seguindo as características do modelo de dano A lei de comportamento encontra-se indicada 

na Figura 6.28. No final, o dano de compressão do enchimento não corresponde ao dano real.  

 
Figura 6.28: Lei de comportamento à tração e à compressão do enchimento. 

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15 20
Te
n
sã
o
 v
e
rt
ic
al
, 

V
(N
/m

m
2
)

Extensão vertical, V (%0)

Compressão

Tração

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15 20

Te
n
sã
o
 v
e
rt
ic
al
, 

V
(N
/m

m
2
)

Extensão vertical, V (%0)

Compressão

Tração

‐2

‐1.6

‐1.2

‐0.8

‐0.4

0

0.4

‐30 ‐25 ‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15 20

Te
n
sã
o
 v
er
ti
ca
l,
 

V
(N
/m

m
2
)

Extensão vertical, V (%0)

Compressão

Tração



Capítulo 6 

6.32 

Foi adotada uma lei de carregamento que iniciou pela aplicação do peso próprio, seguida da imposição 

de deslocamentos sucessivamente crescentes até o modelo deixar de convergir. O número de iterações 

necessárias por parede foi muito distinto. Verificou-se uma maior dificuldade de convergência nas 

paredes mais irregulares, influenciada pela maior complexidade na transferência de tensões entre 

elementos. Nas paredes PR, IR e IR++ surgiram situações de concentrações de tensões que geraram 

roturas locais, que apesar de não serem as responsáveis pelo colapso da parede, resultaram em 

problemas de convergência do modelo. Deste modo, apenas nas paredes regulares foi possível efetuar 

uma análise mais consistente, obtendo-se um padrão de rotura mais visível e uma perda de resistência 

no final do processo de convergência.  

6.5.3.2 Análise dos resultados 

A análise dos resultados foi realizada separadamente por tipologia e passou pelo traçado dos mapas de 

dano e pela avaliação da capacidade resistente. Os resultados foram comparados com os obtidos nos 

ensaios de compressão uniaxial, de modo a avaliar a aplicabilidade deste modelo de cálculo 

simplificado na previsão do comportamento à compressão destas paredes.  

A análise dos mapas de dano permitiu identificar as zonas mais críticas, observar os mecanismos de 

rotura predominantes e analisar o processo de transferência das cargas. O dano observado foi 

essencialmente de tração no enchimento e nas pedras. Em compressão o dano foi praticamente nulo, 

uma vez que o enchimento foi considerado com comportamento linear até uma tensão superior à das 

pedras. A partir da lei de deslocamentos imposta e da força de compressão resultante traçaram-se as 

curvas tensão vs extensão por parede. Neste mesmo diagrama foram incluídas as curvas experimentais.  

Análise do dano: 

Relativamente à tipologia R, os mapas de dano obtidos no final do processo e a visualização das linhas 

de rotura após o ensaio experimental podem ser observados na Figura 6.29. Verificou-se que em todas 

as paredes desta tipologia o dano iniciou nos bordos exteriores das pedras e nas juntas verticais 

superiores. A concentração de tensões nos bordos das pedras está relacionada com o fenómeno de 

interação entre a argamassa e a pedra. A argamassa sendo mais deformável que a pedra ao comprimir 

na vertical expande na horizontal (por efeito de Poisson), originando a concentração de tensões nas 

extremidades livres das pedras. Nas juntas verticais, o dano em tração foi-se alastrando e aumentando 

de intensidade ao longo do carregamento e verificou-se a propagação deste dano para os blocos de 

pedra. O dano em compressão foi praticamente inexistente dadas as caraterísticas mecânicas dos 

materiais. 

Nas tipologias PR, IR e IR++ surgiram problemas durante o processo de convergência que impediram 

a análise da evolução do dano até se observar a rotura da parede. Deste modo, não foi possível obter 

uma clara previsão dos mecanismos de rotura. Este comportamento está provavelmente relacionado 

com a geometria dos painéis e com a transferência das tensões entre elementos. Esta dificuldade foi 

superior nas paredes mais irregulares. A variação das propriedades mecânicas dos materiais entre a 

tipologia regular e as restantes não influenciou o resultado final. Foram realizadas tentativas de 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 6.31: Diagrama tensão-extensão obtida pela via experimental e numérica da tipologia R: (a) R1; (b) R2 e 

(c) R3. 

Tabela 6.8: Resultados da modelação não linear das paredes regulares. 

Parede 

Numérico Experimental 

dmax 

(mm) 

max 

(N/mm2) 

E 

(kN/mm2) 

dmax 

(mm) 

max 

(N/mm2) 

E 

(kN/mm2) 

R1 29.50 38.49 2.46 36.79 24.00 2.10 

R2 29.00 38.90 2.55 27.48 28.03 2.17 

R3 29.00 38.91 2.55 25.71 29.76 2.02 

Relativamente às tipologias mais irregulares, também foram traçados os diagramas tensão-extensão 

relativos às paredes PR1, IR1 e IR1++. Resultados similares foram encontrados nas restantes paredes 

de cada tipologia. Devido a problemas de convergência do algoritmo utilizado não foi possível atingir 

a verdadeira rotura das paredes, tal como se pode observar na Figura 6.32. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 6.32: Diagrama tensão-extensão obtida pela via experimental e numérica da parede: (a) PR1; (b) IR1 e (c) 

IR1++. 

Contudo, apesar das dificuldades que surgiram na aplicação do modelo numérico e tendo em conta que 

não foram introduzidos verdadeiros elementos de junta na interface pedra e enchimento, pode referir 

alguns aspetos que se consideraram relevantes na análise realizada: 

 Genericamente, os danos iniciam pela tração nas juntas verticais que originam a separação dos 

blocos de pedra. As tensões encontram-se concentradas nas zonas de contato entre as pedras e 

o material de enchimento. A elevada deformabilidade da argamassa origina a rotura por tração 

das pedras. 

 As paredes regulares apresentam um comportamento muito distinto do das restantes 

tipologias. A maior regularidade geométrica da tipologia R origina uma distribuição de 

tensões e deformações mais uniforme, obtendo-se uma maior rigidez e capacidade resistente. 

 Devido à maior irregularidade geométrica das paredes PR, IR e IR++ surgiram problemas 

durante o processo de convergência. Contudo, observaram-se caminhos preferenciais das 

tensões de compressão entre as pedras e afastadas das juntas verticais. 

6.6 Comentários finais 

Com o objetivo de estimar as características de resistência e de deformabilidade de alvenarias típicas 

da cidade do Porto, a partir de modelos de paredes construídos em laboratório foi realizado um 

programa experimental no LESE e no LEMC. Doze painéis de parede com diferentes texturas foram 

submetidos a ensaios de compressão uniaxial até à rotura. Amostras de pedra e de argamassa também 

foram ensaiadas e as caraterísticas mecânicas estimadas foram apresentadas no capítulo 5. Na Tabela 

6.9 encontram-se indicados os principais resultados extraídos desta análise. 
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Tabela 6.9: Resumo das propriedades mecânicas do ensaio de compressão uniaxial, por tipologia. 

Propriedades mecânicas 
Tipologia 

R PR IR IR++ 

fcp (N/mm2) 27.26* 4.14 3.93 3.16 

fcb (N/mm2) 61.06 43.83 54.90 67.50 

fca (N/mm2) 0.90 1.00 1.30 1.48 

Ecp - carga (kN/mm2) 2.10 0.34 0.29 0.22 

Ecp - recarga (kN/mm2) 8.60 1.16 1.26 1.19 

Ecb (kN/mm2) 19.98 13.85 16.03  

Ej - carga (kN/mm2) 87.43 26.70 22.06 20.05 

Ej - recarga (kN/mm2) 649.15 127.94 173.16 180.65 

Nota: * limite inferior da resistência à compressão 

As principais conclusões extraídas deste estudo foram: 

 A tipologia R apresentou uma capacidade resistente e uma rigidez muito superior à das 

restantes paredes. Esta clara diferença de comportamento foi devida à forma das pedras e à 

necessidade de considerar calços no assentamento das mesmas, processo construtivo adotado 

na construção dos painéis PR, IR e IR++.  

 Entre as tipologias PR, IR e IR++, verificou-se uma ligeira redução da resistência à 

compressão e do módulo de elasticidade à medida que aumenta a irregularidade dos painéis. 

Efetivamente, a variação da dimensão e da disposição das pedras não influenciou 

significativamente o comportamento destas paredes à compressão. 

 Em todas as tipologias verificou-se um acréscimo significativo do módulo de elasticidade 

entre a fase de carga e a de recarga (entre quatro a cinco vezes superior).  

 As relações encontradas entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão foram 

semelhantes em todas as tipologias, nomeadamente de cerca de 70 em fase de carga e de 300 

em fase de recarga. Estes valores são inferiores ao referidos na literatura. 

 A estimativa da deformabilidade das paredes a partir da identificação das frequências próprias 

e dos modos de vibração, recorrendo à modelação numérica, evidenciaram resultados 

satisfatórios. 

 A instrumentação colocada na proximidade das juntas permitiu avaliar a rigidez da argamassa 

no caso das paredes regulares e do material de enchimento nas restantes tipologias. Os valores 

obtidos nas paredes R evidenciaram as fracas caraterísticas mecânicas da argamassa, e estão 

de acordo com os resultados obtidos em estudos similares. 

 Foi proposta uma classificação das alvenarias quando sujeitas a ações verticais, mediante a 

aplicação de índices de irregularidade associados à geometria das paredes. Verificou-se que a 

forma da pedra e o alinhamento horizontal consistem nos fatores que mais influenciam o 

comportamento destas alvenarias. 

 A modelação numérica em regime linear de doze painéis (três por tipologia) permitiu avaliar a 

influência da variação das caraterísticas mecânicas da pedra e do material de enchimento na 
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deformabilidade global das paredes. Verificou-se que dentro da gama de valores expectável 

para as propriedades dos materiais em alvenarias antigas, pequenas variações na rigidez do 

enchimento podem influenciar significativamente a deformabilidade à compressão, sendo as 

paredes mais irregulares as mais sensíveis a esta variação. Por outro lado, no caso de 

enchimento mais fraco (deformabilidade inferior a 5kN/mm2), para além da pouca 

sensibilidade à variação da rigidez dos blocos, verificou-se que esta influência diminui com o 

aumento da irregularidade geométrica. 

 Baseada nos resultados da modelação linear, foram propostas expressões empíricas que 

relacionam a deformabilidade da pedra e do enchimento com a rigidez global das paredes, 

para cada tipologia pré-definida. Foram adotadas formulações polinomiais do segundo grau 

que evidenciaram uma razoável proximidade com os resultados obtidos na modelação 

numérica. Apenas para valores da rigidez do enchimento na ordem dos 1kN/mm2 se 

verificaram erros consideráveis. 

 Por último, a modelação numérica não linear recorrendo ao modelo de dano revelou algumas 

dificuldades quando aplicada aos casos analisados. Apenas nas paredes regulares foi possível 

realizar uma análise mais detalhada. Contudo, pode referir-se que estas alvenarias quando 

sujeitas a esforços de compressão apresentam as juntas verticais tracionadas e ocorre a 

concentração de tensões nas zonas de contato entre os dos materiais. As juntas horizontais 

estão comprimidas e a elevada deformabilidade deste material origina a rotura por tração das 

pedras que condiciona o comportamento final das paredes. 
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Ensaios Cíclicos de Corte no Plano com Compressão 

7.1 Introdução 

A realização de ensaios cíclicos de corte no plano com compressão em modelos de paredes 

construídos em laboratório consiste numa prática habitual quando se pretende avaliar o 

comportamento estrutural de alvenarias solicitadas por ações do tipo sísmico (Vasconcelos, 2005; 

Silva, 2012; Costa A., 2012; Magenes et al., 2009). 

Dada a maior proximidade aos objetivos do presente trabalho, referem-se os ensaios de corte 

realizados por Vasconcelos (2005) em painéis de granito de pano único com diferentes texturas 

(largura de 1m, altura de 1.20m e espessura de 0.20m, correspondente a uma escala de 1:3). Neste 

estudo foram consideradas três tipologias de paredes identificadas por WS (alvenaria regular de junta 

seca), WI (alvenaria irregular de junta argamassada) e WR (alvenaria de aparelho aleatório com pedra 

miúda e junta argamassada) sujeitas a três níveis de pré-compressão (0.5, 0.875 e 1.25N/mm2), 

adotando um granito típico da região norte de Portugal e uma argamassa pré-doseada do tipo Albaria 

Strutural. Algumas das conclusões extraídas destes ensaios foram: (i) o modo de rotura das paredes 

depende claramente do nível de tensão vertical e da geometria do painel (níveis de carga vertical baixa 

promovem uma resposta em flexão, rocking, e níveis de tensão mais elevados caraterizam-se por 

rotura em corte com abertura de fendas diagonais); (ii) o aumento da irregularidade conduz a uma 

redução da ductilidade, sendo mais significativo para os níveis de tensão vertical mais elevados (em 

termos médios, a ductilidade da parede WS foi de 10; na WI de 10 e na WR de 7.3), e também a uma 

redução da capacidade resistente. Para cada tipologia a ductilidade também reduziu com o aumento da 

tensão vertical;  (iii) a capacidade de dissipação de energia depende claramente do aparelho das pedras 

e do nível de compressão axial (menor capacidade dissipativa das paredes WS em relação às parede 

WS e WI); (iv) a resistência lateral é razoavelmente aproximada por métodos simplificados, em 

particular os valores obtidos indicam um coeficiente de atrito de 0.4 para a parede WS, de 0.3 para a 

WI e de 0.20 para WS. 

Neste contexto, no presente capítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios cíclicos de 

corte no plano com carga vertical constante, realizados nos modelos experimentais referidos no 

capítulo 5. Seguindo a sequência de análise definida na secção 4.9 do capítulo 4, foi avaliada a 
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influência do nível de tensão vertical e da tipologia no comportamento estrutural de paredes de granito 

de folha única perante ações horizontais. Nesta análise, procurou-se quantificar parâmetros globais de 

comportamento, tais como a resistência lateral, a degradação de rigidez, a capacidade de dissipação de 

energia e o coeficiente de amortecimento equivalente, bem como observar os mecanismos de rotura 

predominantes. Para cada tipologia foram ensaiadas três paredes, cada uma sujeita a diferentes níveis 

de pré-compressão. 

Tendo por base as curvas envolventes experimentais que traduzem o comportamento cíclico em corte, 

foram realizadas análises comparativas que permitiram obter informações interessantes sobre o 

comportamento deste tipo de alvenarias. 

7.2 Aspetos gerais do programa Experimental 

Os ensaios de corte com compressão foram realizados no pórtico de reação do LESE, em modelos de 

parede construídos em laboratório. Consistiram na imposição de deslocamentos cíclicos no plano no 

topo da parede após a aplicação de uma carga vertical que se manteve constante ao longo do ensaio. 

Foram ensaiados três painéis por tipologia (R, PR, IR e IR++), num total de doze paredes analisadas. 

Em todos os painéis a relação entre a altura (h) e a largura (l) foi de, aproximadamente, 1.50. A 

rotação do topo da parede não foi impedida, à semelhança e pelas mesmas razões dos ensaios referidos 

no capítulo 4. Como também já foi referido nesse capítulo (secção 4.9), os mecanismos de dano 

associados a estes ensaios podem ser de deslizamento, corte diagonal e flexão (rocking), ou ainda a 

combinação destes mecanismos. A descrição do sistema de ensaio em termos de funcionamento dos 

atuadores e do modo de aplicação das cargas foi detalhado no capítulo 5. 

Numa primeira fase, as paredes foram sujeitas a carregamento vertical de modo a estimar o módulo de 

elasticidade e comparar com os valores obtidos nos ensaios de compressão uniaxial apresentados no 

capítulo 6. Foram considerados três níveis de pré-compressão (0.4, 0.8 e 1.2N/mm2), o primeiro nível 

de modo a simular o estado de tensão presente em casos reais e os dois últimos para avaliar o 

comportamento destas alvenarias em situações mais gravosas. Por outro lado, procurou-se que os 

níveis de tensão impostos conduzissem a diferentes modos de rotura. Na Tabela 7.1 encontra-se 

indicado o nível de tensão por painel e a relação com a capacidade resistente à compressão (fcp) por 

cada tipologia. Seguidamente, e após estabilizar a carga vertical, iniciou-se o ensaio cíclico no plano 

que decorreu em controlo de deslocamentos. Foi adotada a lei indicada na Tabela 7.2, com ciclos de 

amplitude crescente e velocidade variável (crescendo à medida que aumenta o deslocamento 

horizontal). Cada ciclo foi repetido três vezes, a fim de avaliar efeitos de degradação da resistência e 

de possível acumulação do dano. 

Este procedimento permitiu estimar a resistência lateral, bem como a capacidade de dissipação de 

energia histerética destas alvenarias. Na generalidade dos casos, o ensaio terminou quando foi 

registado um dano considerável na estrutura, que na maioria das situações não esteve associado a um 

acentuado decréscimo de resistência.  



Ensaios Cíclicos de Corte no Plano com Compressão 

7.3 

Tabela 7.1: Informação relativa ao carregamento vertical. 

Tipologia Painel Força vertical (kN) Tensão vertical  (N/mm2) /fcp (%)

R 
R4 150 0.4 1.67
R5 300 0.8 2.85
R6 450 1.2 4.40

PR 
PR4 150 0.4 9.41
PR5 300 0.8 16.46
PR6 450 1.2 36.25

IR 
IR4 150 0.4 11.53
IR5 300 0.8 19.05
IR6 450 1.2 29.13

IR++ 
IR4++ 150 0.4 13.99
IR5++ 300 0.8 24.32
IR6++ 450 1.2 36.14

 
Tabela 7.2: Lei de deslocamentos imposta no ensaio de corte com compressão. 

Ciclo Deslocamento horizontal (mm) Velocidade (mm/s) drift (%) 

1A 0.9 0.05 0.05 

2A 1.8 0.05 0.10 

3A 2.7 0.10 0.15 

4A 3.6 0.10 0.20 

5A 4.5 0.15 0.25 

6A 5.4 0.15 0.30 

7A 7.5 0.15 0.35 

8A 6.3 0.15 0.40 

9A 7.2 0.20 0.50 

10A 9.0 0.20 0.60 

11A 10.8 0.30 0.70 

12A 12.6 0.30 0.80 

13A 14.4 0.30 0.90 

14A 18.0 0.40 1.00 

15A 22.5 0.40 1.25 

16A 27.0 0.40 1.50 

17A 36.0 0.40 2.0 

18A 45.0 0.40 2.50 

O esquema de instrumentação, por tipologia, pode ser observado na Figura 7.1, que ilustra em 

sequência o topo norte, a face oeste, o topo sul e a face este. A instrumentação foi sofrendo alterações 

do número de sensores e respetiva localização devido à variação da dimensão e da disposição das 

pedras ao longo dos painéis. Esta alteração ocorreu entre tipologias, bem como em painéis 

pertencentes à mesma tipologia. 
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(a) 

 
(b)  

(c) 

(d) 
Figura 7.1: Instrumentação no ensaio corte com compressão por tipologia: (a) parede regular (R); (b) parede 

parcialmente regular (PR); (c) parede irregular (IR) e (d) parede muito irregular (IR++). 

A medição dos deslocamentos foi realizada por LVDTs e também transdutores de fio (do tipo 

potenciómetro elétrico), com diferentes cursos, aplicados em ambas as faces da parede e ao nível da 

secção transversal, devidamente fixos às pedras. De uma forma genérica, esta instrumentação teve 

como objetivo: 

 registo dos deslocamentos verticais globais da parede (nº 28, 29, 31, Lfio11 e Lfio15); 

 registo dos deslocamentos verticais das juntas (nº 1, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23); 

 registo dos deslocamentos verticais da base da parede (nº 37, 39); 

 registo dos deslocamentos horizontais da parede (nº 6, 24); 

 registo dos deslocamentos segundo a diagonal (nº 32, 33); 
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 registo dos deslocamentos horizontais pelo transdutor interno do atuador hidráulico; 

 registo dos deslocamentos laterais (Lfio1, Lfio2, Lfio3, Lfio4, Lfio6, Lfio7, Lfio8 e Lfio10); 

 registo dos deslocamentos no topo da parede (nº 34, 60); 

 registo dos deslocamentos fora do plano (nº 35, 36); 

 registo dos deslocamentos horizontais entre a viga repartição e a parede (nº 26); 

 registo dos deslocamentos horizontais entre a parede e a sapata (nº 12); 

 registo dos deslocamentos verticais entre a sapata e o pórtico (nº 42, 43). 

A instrumentação permitiu registar e interpretar os fenómenos envolvidos, sendo fundamental a 

comparação das medidas extraídas de diferentes aparelhos de medida. Foi possível associar a 

abertura/fecho de juntas nos dois topos da parede a mecanismos de dano. Os sensores colocados entre 

a viga de repartição e a parede, bem como entre a sapata de betão e a parede, permitiram o controlo de 

movimentos que poderiam influenciar o resultado final. Para além disso, durante os ensaios verificou-

se que o atuador horizontal apresentou folgas internas que originaram diferenças significativas entre o 

deslocamento pretendido e o deslocamento realmente aplicado na parede. Por este motivo, não foi 

possível utilizar diretamente a lei de deslocamentos pré-definida, e assim, na análise de resultados 

foram consideradas as medições registadas pelos LVDTs localizados no topo da parede (34 e 60).  

A partir da análise das deformações registadas nos pontos instrumentados, verificou-se a necessidade 

de retificar os deslocamentos horizontais no plano da parede devido aos desvios associados à 

inclinação horizontal e vertical dos fios que ligam o sensores à parede. Deste modo, foram adotados 

procedimentos de correção geométrica mediante relações de ângulos e distâncias. Foi atendida à 

inclinação associada ao deslocamento vertical devido à aplicação da pré-carga, bem como os desvios 

relativos aos deslocamentos horizontais no plano e fora do plano durante a fase cíclica, avaliados por 

um inclinómetro posicionado no topo da parede. Os procedimentos adotados estão referidos em 

Gomes (2012). 

Genericamente, os resultados foram agrupados por tipologia de parede, começando pelas paredes 

regulares, seguindo as parcialmente regulares, as irregulares e, por fim, as mais irregulares. 

A parede R4 foi a primeira a ser ensaiada, tendo servido como referência na verificação do 

funcionamento dos atuadores e do sistema de controlo. No início do ensaio, e devido a problemas de 

funcionamento conjunto do atuador horizontal e vertical, ocorreu o levantamento por rotação de parte 

da parede, obrigando à correção do sistema de controlo e forçando ao reinício do ensaio. Neste ensaio 

não foi utilizado qualquer sistema de guiamento do topo da parede e a aplicação da carga vertical foi 

efetuada através de um atuador de 1.5MN fixo ao pórtico metálico, que atuava sobre uma placa de 

deslizamento que dispunha de uma célula carga para medir a força de atrito, idêntico ao sistema 

adotado nos ensaios descritos no capítulo 4. No tratamento dos dados, a força horizontal final 

corresponde à do atuador horizontal reduzida da força de atrito medida na placa de deslizamento. 

Face aos resultados obtidos no ensaio da parede R4, verificou-se a necessidade de colocar um sistema 

de guiamento lateral para evitar deslocamentos fora do plano, e a carga vertical foi aplicada através do 



Capítulo 7 

7.6 

atuador hid

alteração do

enquanto o 

ser ensaiada

7.3 Avalia

Na aplicaçã

‘virgem’ a p

deformabili

resultados s

Na tipolog

genericamen

Nas restant

acentuada (

compressão

Note-se que

danos que s

 Na tip

 Na tip

 Na tip

de 0.

anteri

painé

Figura 7.2: F

dráulico apoi

o sistema de

guiamento l

a. 

ação do mód

ão da pré-co

partir dos de

idade diz re

se encontram

T

Tipologia 

R 

PR 

IR 

IR++ 

gia R verif

nte superior 

tes tipologias

(entre 3 a 2

o (0.34kN/mm

e, durante a a

se foram acen

pologia PR o

pologia IR re

pologia IR +

8 e 1.2N/mm

iores, a aplic

éis IR5++ e I

Fissuração da 

iado diretam

e aplicação d

lateral apena

dulo de elast

ompressão f

slocamentos

espeito a dif

m sintetizados

abela 7.3: Mó

 = 0.4

4.3

0.3

0.2

0.

ficou-se um

ao valor qua

s, a variação

20%) e os v

m2 para PR; 

aplicação da 

ntuando para

observaram-s

egistaram-se

++ os danos 

m2. Por se tra

cação da pré

IR6++ ocorre

  
(a) 
argamassa e r

as z

mente no top

da carga ver

as foi adotad

icidade 

foram estima

verticais reg

ferentes nív

s na Tabela 7

ódulo de elasti

4 N/mm2 

31  

33 

21 

17 

ma variação 

antificado no

o da deform

valores obtid

0.29kN/mm2

pré-compres

a níveis de te

se ligeiras fis

 fissuras e de

foram mais 

atar de pared

é-compressão

eu mesmo a r

rotura em ped

zonas críticas:

po da parede

rtical foi im

do a partir do

ados os mó

gistados pelo

veis de carg

7.3. 

icidade por tip

 = 0.8 N

2.97

0.42

0.22

0.22

significativ

o ensaio de c

mabilidade co

dos foram p
2 para IR e 0

ssão, as tipo

ensão vertica

ssuras na arg

estacamento 

significativo

des constituíd

o originou fi

rotura de alg

dras após a apl

: (a) IR5++ e (

e, tal como 

mplementada 

o ensaio da p

dulos de ela

os LVDTs 28

ga vertical (

pologia, Ecp (k

N/mm2 

va do mód

compressão 

om o nível d

próximos do

.22kN/mm2

logias PR, IR

l superiores, 

gamassa. 

de argamass

os, principalm

das por pedr

issuração gen

gumas pedras

licação da car

(b) IR6++. 

foi descrito 

nos ensaios 

parede R6, a

asticidade de

8, 29 e 31. Em

0.4, 0.8 e 

kN/mm2).  

 = 1.2 N/m

8.00 

0.41 

0.23 

0.27 

dulo de ela

(2.10kN/mm

de pré-comp

s quantificad

para IR++, c

R e IR++ evi

nomeadame

sa. 

mente para a

ras de menor

neralizada da

s, Figura 7.2.

   
(b) 

ga vertical (as

no capítulo

 seguintes a

a terceira par

e carga em 

m cada tipol

1.2N/mm2), 

/mm2 

asticidade, 

m2, ver capítu

pressão foi m

dos no ensa

capítulo 6).  

idenciaram a

ente: 

as tensões ve

r dimensão f

a argamassa 

. 

 

ssinaladas na 

o 5. A 

ao R4, 

rede a 

ramo 

ogia a 

cujos 

sendo 

ulo 6). 

menos 

aio de 

alguns 

rticais 

face às 

e nos 

figura 



Ensaios Cíclicos de Corte no Plano com Compressão 

7.7 

7.4 Previsão do mecanismo de rotura 

Como já foi referido, o nível de pré-compressão foi definido tomando como referência a tensão 

presente em paredes reais (0.4N/mm2) como valor inferior, seguido de valores mais elevados (0.8 e 

1.2N/mm2) de modo a procurar diferentes mecanismos de rotura (deslizamento, corte diagonal, flexão, 

rotura por compressão). Neste tipo de estruturas a flexão está normalmente associada a movimentos de 

corpo rígido, sendo designado de rocking. A partir da aplicação das expressões 4.8 a 4.11 

mencionadas no capítulo 4 (secção 4.8.3) e considerando os parâmeros mecânicos indicados na Tabela 

7.4, foram traçados os diagramas da Figura 7.3.  

Tabela 7.4: Parâmetros mecânicos das tipologias R, PR, IR e IR++ na avaliação do mecanismo de rotura.  

Tipologia fcp (N/mm2) ftp (N/mm2) 

R 27.0 0.10 

PR, IR 4.0 0.05 

IR++ 3.0 0.05 
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 7.3: Previsão do mecanismo de rotura dos painéis: (a) R, (b) PR e IR e (c) IR++. 

O valor da resistência à compressão (fcp) foi definido de acordo com os resultados apresentados no 

capítulo 6. Uma vez que não foram realizados ensaios de compressão diagonal para estimar a 

resistência à tração (ftp), foram adotados valores próximos dos obtidos na parede real (capítulo 4) para 

as tipologias PR, IR e IR++, e um valor superior para a tipologia R, de acordo com fonte bibliográfica 

(Vasconcelos, 2005; Silva, 2012). Para a coesão e o coeficiente de atrito foram adotados os valores 

indicados no capítulo 4, nomeadamente 0.030N/mm2 e 0.20, respetivamente. Como as paredes PR e IR 
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exibiram idêntica resistência à compressão, a análise das duas tipologias foi efetuada no mesmo 

diagrama.  

Genericamente e para os níveis de tensão vertical considerados, verificou-se uma proximidade entre o 

mecanismo de flexão e de corte diagonal. Na tipologia R esta proximidade ocorreu para os três 

principais modos de rotura (deslizamento, corte diagonal e flexão). Apenas na parede IR++ a rotura 

por compressão pode ser condicionante, para o nível de tensão vertical de 1.2N/mm2. Na Tabela 7.5 

encontram-se indicados, por nível de tensão vertical e tipologia, a previsão dos mecanismos de rotura 

associados à menor força lateral. 

Tabela 7.5: Previsão do mecanismo de rotura por nível de tensão vertical e tipologia. Força lateral associada a 

cada mecanismo de rotura entre parêntesis. 

Tensão vertical  

0 (N/mm2) 

Mecanismo de rotura 

R PR e IR IR++ 

0.4 flexão (H=44kN) corte diagonal (H=34kN) corte diagonal (H=34kN 

0.8 corte diagonal (H=67kN) corte diagonal (H=46kN) corte diagonal (H=46kN) 

1.2 corte diagonal (H=81kN) corte diagonal (H=56kN) corte diagonal (H=56kN) 

7.5 Mecanismo de dano 

A identificação dos mecanismos de dano nos modelos experimentais foi realizada a partir da análise 

dos deslocamentos registados pelos sensores colocados ao longo da secção transversal, nomeadamente 

na leitura da abertura/fecho de juntas, da deformada lateral da parede, a par da marcação das linhas de 

rotura no alçado das paredes ao longo do ensaio. Os danos registados por painel foram devidamente 

indicados no alçado da parede e acompanhados por imagens, pela representação gráfica da 

abertura/fecho das juntas monitorizadas e pela evolução do perfil da deformada lateral da parede. A 

maioria dos resultados diz respeito ao terceiro ciclo de deslocamentos (positivo e negativo). A análise 

em conjunto dos diversos resultados permitiu uma melhor interpretação dos fenómenos envolvidos. 

Tal como foi referido no capítulo 4 (secção 4.8.3.2), no diagrama relativo ao comportamento das 

juntas, a abertura de junta corresponde a deslocamentos positivos, enquanto o fecho a deslocamentos 

negativos. De modo a visualizar no mesmo diagrama a resposta das juntas nos dois topos da parede 

(norte e sul), as juntas do lado norte foram representadas em abcissas negativas e as do lado sul em 

abcissas positivas. Contudo, ambas as leituras dizem respeito ao mesmo ciclo de deslocamentos 

(positivo ou negativo). Nalguns casos, verificou-se que os resultados extraídos destes sensores não 

estão de acordo com o esperado e com o observado durante o ensaio. Efetivamente, ocorreram 

situações em que se esperaria fecho de junta e a leitura indicou abertura, o que se relaciona com o 

facto de estas leituras não serem apenas resultado de abertura/fecho mas também de escorregamentos 

ao longo das juntas. Por outro lado, sempre que o curso dos sensores atingiu o seu limite, os resultados 

relativos aos ciclos seguintes foram eliminados. Por este facto, nem todos os sensores apresentam as 

mesmas leituras de deslocamentos. 
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7.5.1 Tipologia regular (R) 

O mecanismo de rotura das paredes R foi uma combinação de corte, flexão e deslizamento. Os 

máximos deslocamentos registados foram aproximadamente de 18, 22 e 39mm para as paredes R4, R5 

e R6, respetivamente. 

Independentemente do nível de tensão imposto, para o deslocamento horizontal entre 1.0 e 1.5mm 

observou-se o levantamento da parede pela base. Com o aumento do deslocamento horizontal 

surgiram fissuras por corte que conduziram a movimentos de rotação de corpo rígido (rocking) para 

deslocamentos superiores, sem provocar dano nos blocos de pedra. Com o aumento do nível de pré-

compressão verificou-se a mobilização de um menor número de juntas. Nas paredes R4 e R5 

verificou-se a abertura de fendas por deslizamento de blocos, e estes movimentos originaram 

deslocamentos fora do plano de blocos adjacentes às fendas.  

Tal como pode se observar na Figura 7.4, nos ciclos negativos e após a formação da linha de corte 

diagonal, a parede R4 exibiu essencialmente movimento de corpo rígido (rocking). Por outro lado, 

para ciclos de deslocamento positivos observou-se a rotura por corte diagonal, acompanhado por 

deslizamento ao longo da junta 16. Este facto foi igualmente constatado a partir da análise da 

deformada lateral, verificando-se que o deslizamento dessa junta foi mais evidente a partir do 

deslocamento horizontal de 14.5mm, Figura 7.4c). O acréscimo de deslocamento registado no LVDT 

16 em ciclos negativos (Figura 7.4f) não foi devido à abertura de junta, mas ao efeito de 

escorregamento. O mesmo fenómeno foi registado no LVDT 22 para ciclos positivos, mas com menor 

expressão e para ciclos de deslocamentos superiores. O ensaio terminou quando se observou 

instabilidade da parede associada a desvios apreciáveis fora do plano. 

O mecanismo de rotura da parede R5 iniciou com o levantamento pela base do lado sul, evoluiu para 

corte por deslizamento no segundo nível de juntas, sendo no final governado por rocking e 

deslizamento de pedras, Figura 7.5. A partir do deslocamento horizontal de 7mm, verificou-se o 

deslizamento das pedras da segunda fiada da parede, em particular da junta do topo norte (junta 16), 

passando a funcionar de modo independente dos blocos superiores, Figura 7.5 c) e d). Devido à 

ausência de guiamento lateral, os desvios fora do plano da parede foram significativos e 

condicionaram a conclusão do ensaio. 
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da média da curva envolvente para o ciclo positivo e negativo. Nalgumas paredes, verificou-se 

ganho de resistência entre ciclos sucessivos para o mesmo patamar de deslocamentos, o que 

poderá ser devido ao rearranjo das pedras após os ciclos. 

 A partir da curva envolvente média foi definido o diagrama equivalente, considerando o valor da 

força e do deslocamento em quatro fases do ensaio, nomeadamente: quando ocorre fissuração 

horizontal ao longo das juntas por flexão (df, Hf); quando se observa fendilhação apreciável 

(dcr,Hcr); quando se regista a força máxima (dHmáx, Hmáx) e, por último, quando se atinge o 

deslocamento final (dmáx, Hdmáx). A aproximação do diagrama de quatros ramos à curva média 

final por parede pode ser visualizada no anexo F. Com base nos parâmetros anteriores, foi 

estimada a ductilidade das paredes para o pico de tensão (Hmax) e para o deslocamento último 

(dmax).  

 Avaliar a degradação da rigidez ao longo do ensaio; quantificar para as quatros fases do ensaio e 

analisar graficamente a variação da rigidez com o nível de drift. 

 Estimar a capacidade de dissipação de energia mediante o cálculo da energia dissipada em cada 

ciclo e total acumulada, bem como o coeficiente de amortecimento viscoso equivalente. 

 Avaliar a evolução da capacidade resistente lateral com o nível de tensão vertical e estimar uma 

correlação linear entre os resultados obtidos. 

No final, pretende-se efetuar uma análise comparativa entre as diferentes tipologias de modo a avaliar 

a influência da geometria no comportamento ao corte deste tipo de alvenarias. 

7.6.1 Tipologia regular (R) 

Diagrama força-deslocamento experimental e equivalente 

Na Figura 7.16 encontram-se representados os diagramas cíclicos histeréticos, a curva envolvente para 

ciclos positivos e negativos e a curva envolvente média dos três painéis da tipologia R. 

Da análise dos diagramas pode referir-se que: 

 As paredes evidenciaram alguma capacidade de dissipação de energia e a redução de 

resistência entre ciclos foi muito reduzida ou mesmo inexistente.  

 O fenómeno de flexão associado a movimentos de corte rígido (rocking), acompanhado pelo 

deslizamento ao longo das juntas dominou o comportamento das paredes, traduzindo-se num 

diagrama que exibe resposta não linear sem perda de resistência. A ausência de rotura nas 

pedras é frequente em paredes sujeitas a este mecanismo de rotura.  

 Embora se observe alguma recuperação dos deslocamentos, a ocorrência de deslizamento 

originou deslocamentos plásticos que se foram acumulando. Este fenómeno foi mais evidente 

na parede R4 no sentido positivo, e na R5 no sentido negativo, originando assimetria no 

diagrama em termos de deslocamentos, Figura 7.16a) e b). No caso da R4 verificou-se ainda 

um ligeiro aumento de força nos ciclos negativos. A parede R6 foi a que exibiu 
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deslocamento máximo). Os resultados desta análise estão indicados na Tabela 7.6, que incluiu a 

ductilidade (). 

  
(a) (b) 

Figura 7.17: Diagramas força-deslocamento da tipologia R: (a) curvas envolventes médias e (b) curvas 

equivalentes. 

Tabela 7.6: Parâmetros das curvas envolventes médias, tipologia R.  

Painel 
Hf 

(kN) 
df 

(mm) 
Hcr 

(kN) 
dcr 

(mm) 
Hmáx 
(kN) 

dHmáx 
(mm) 

Hdmáx 
(kN) 

dmáx 
(mm) 

Hmax dmax

R4 (=0.4N/mm2) 36.05 1.51 47.15 3.21 64.81 18.29 64.81 18.29 5.70 5.70 

R5 (=0.8N/mm2) 42.99 1.23 73.31 5.08 87.12 15.40 86.01 17.86 3.03 3.52 

R6 (=1.2N/mm2) 54.71 1.51 100.42 9.67 125.42 34.08 124.85 37.99 3.53 3.93 

Não foi possível retirar uma conclusão inequívoca sobre a influência do nível de tensão vertical no 

valor da ductilidade, uma vez que este parâmetro não seguiu uma tendência de acréscimo ou 

decréscimo, provavelmente devido aos mecanismos de dano desenvolvidos que terão sido 

condicionantes no resultado. Contudo, realça-se que a maior ductilidade esteve associada à menor 

tensão vertical. Os parâmetros obtidos permitiram ainda constatar que o aumento da tensão de 

compressão impõe que as primeiras fissuras surjam para forças laterais e deslocamentos superiores. 

Nestas paredes, a relação entre Hcr/Hmax foi de 0.73 na parede R4, de 0.84 na R5 e de 0.80 na R6, 

dentro dos valores habituais em alvenarias. 

Degradação da rigidez 

As curvas com a degradação da rigidez em função do drift das paredes da tipologia R encontram-se 

representadas na Figura 7.18a). Verificou-se que a perda de rigidez da parede R6, que esteve sujeita ao 

maior nível de tensão vertical e ao maior drift, foi ligeiramente superior à das paredes R4 e R5 que 

exibiram uma degradação de rigidez semelhante. Os valores obtidos para as quatros fases do ensaio 

encontram-se ilustrados na Figura 7.18b). Na Figura 7.18c) pode observar-se a degradação de rigidez 

das paredes normalizada pelo valor máximo. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 7.18: Variação da rigidez secante na tipologia R: (a) evolução da degradação da rigidez com o nível de 

drift; (b) rigidez para as quatro fases do ensaio e (c) evolução da rigidez normalizada, k/kmax, com o nível de drift. 

Energia de dissipação e coeficiente de amortecimento 

Para cada parede, foi analisada a variação da energia dissipada (Ediss) por ciclo e da energia dissipada 

acumulada (Eacum) ao longo da história de carregamento, bem como a evolução da energia dissipada 

por nível drift. Neste último diagrama, a energia indicada correspondente à média dos três ciclos para 

o mesmo nível de drift. Os respetivos diagramas podem ser visualizados da Figura 7.19 à Figura 7.21.  

As principais conclusões extraídas desta análise foram as seguintes: 

 A energia de dissipação aumentou significativamente para o nível de tensão vertical de 

1.2N/mm2, painel R6. Apesar de ser habitual a energia dissipada aumentar com o nível de pré-

compressão, nos painéis R4 e R5 não foi observada essa tendência.  

 Em todos os painéis, verificou-se que, genericamente, para o mesmo patamar de deslocamento o 

1ºciclo exibiu maior energia de dissipação que os ciclos sucessivos. Em termos médios, a 

redução foi de aproximadamente 10%. Efetivamente, o dano registado na primeira vez que um 

dado deslocamento é alcançado foi superior ao observado nos ciclos sucessivos. 

 A quebra da energia dissipada no último ciclo de deslocamentos da parede R5 está relacionada 

com a conclusão do ensaio. 
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(a) (b) 

Figura 7.19: Parede R4: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

  
(a) (b) 

Figura 7.20: Parede R5: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

  
(a)  (b) 

Figura 7.21: Parede R6: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

Os diagramas relativos à evolução da razão entre a energia dissipada e a energia de entrada (Ediss/Einp) 

e do coeficiente de amortecimento equivalente () por nível de drift encontram-se ilustrados na Figura 

7.22. Ambas as análises foram realizadas a partir da energia dissipada média por ciclo de cada nível de 

drift. Genericamente, verificou-se uma diminuição de Ediss/Einp até próximo da ocorrência da 

fendilhação, seguido de um ligeiro acréscimo. Contudo, uma vez que estas paredes exibiram 
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comportamento de rocking após a formação das linhas de rotura principais, a tendência seguinte foi 

decrescente, tendo na parede R6 terminado em patamar. As mesmas observações são aplicadas na 

análise da evolução do amortecimento. 

  
(a)  (b) 

Figura 7.22: Tipologia R: (a) razão Ediss/Einp e (b) amortecimento viscoso equivalente (). 

Na realidade, a parede R4 que esteve sujeita a uma tensão vertical mais baixa evidenciou maior 

capacidade de dissipação de energia e de amortecimento. Este facto é justificado pelo mecanismo de 

rotura desta parede que mobilizou a abertura de um maior número de juntas. Observou-se uma ligeira 

redução da capacidade de dissipação de energia e de amortecimento da parede R5 para a R6. 

Efetivamente, neste painéis, e à medida que aumenta o nível de pré-compressão, o fenómeno de 

rocking dominou o mecanismo de rotura, sendo este pouco indutor de energia dissipada. Na Tabela 7.7 

encontram-se resumidos os resultados desta análise para as quatros fases principais do ensaio.  

Tabela 7.7: Valores médios por nível de drift para as quatros fases de ensaio da tipologia R: energia dissipada 

(Ediss), energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento equivalente () e drift. 

Painel σ0/fcp 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

 (%) 


(%) 
drift  
(%) 

R4 (=0.4N/mm2) 1.48      

Hf  74.40 114.00 65.67 21.53 0.08 

Hcr  151.52 234.08 64.75 17.21 0.18 

Hmax  1036.26 2034.50 50.93 14.09 1.02 

Hdmax  1036.26 2034.50 50.93 14.09 1.02 

R5 (=0.8N/mm2) 2.96      

Hf  51.12 92.12 55.39 15.27 0.07 

Hcr  178.49 540.04 33.03 7.61 0.28 

Hmax  864.83 2112.01 40.96 10.14 0.86 

Hdmax  808.82 2129.18 37.44 8.92 0.99 

R6 (=1.2N/mm2) 4.44      

Hf  89.93 143.71 63.15 16.65 0.08 

Hcr   493.18 1288.96 38.27 8.09 0.54 

Hmax   2153.99 6308.07 34.14 8.02 1.89 

Hdmax   2102.74 11820.46 17.79 6.05 2.11 
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Análise do critério de rotura 

Considerando a fase do ensaio correspondente ao início da fendilhação e quando foi atingida a tensão 

horizontal máxima, foi avaliada a evolução da capacidade resistente lateral com o nível de tensão 

vertical, Figura 7.23a). Verificou-se que esta variação aproximou-se razoavelmente de uma relação 

linear (coeficiente de correlação de 1.0 na fase de fendilhação e de 0.983 para a força máxima). Para a 

fase de fendilhação, a aproximação obtida conduziria a uma coesão de 0.06N/mm2 e a um coeficiente 

de atrito de 0.20. No pico de tensão estes parâmetros seriam ligeiramente superiores, respetivamente 

de 0.09N/mm2 e 0.23. Em ambos os casos, os valores encontrados refletem as fracas caraterísticas 

mecânicas da argamassa, sendo consentâneo com as propriedades encontradas em alvenarias antigas e 

referidas em trabalhos similares. 

A análise do critério de rotura passou ainda por considerar novamente o diagrama da previsão dos três 

principais mecanismos de rotura (deslizamento, corte diagonal e flexão). Foram adotados os valores da 

coesão e do ângulo de atrito estimados pela aproximação em fase de fendilhação, uma vez que se 

observou deslizamento entre blocos durante esta fase do ensaio. Paralelamente, foi marcado no mesmo 

diagrama o valor da força de fendilhação (Hcr) e da força máxima (Hmax) para os três níveis de pré-

compressão, Figura 7.23b).  

A análise do diagrama da  Figura 7.23b) permitiu constatar que, enquanto a fase de fendilhação esteve 

associada a deslizamento, para o pico da resposta o modo de flexão foi o dominante para a tensão 

vertical de 0.8 e 1.2N/mm2. No caso da parede R4, nesta fase de pico do ensaio o valor alcançado foi 

superior às previsões de rotura. Contudo, também nesta parede o fenómeno de flexão acompanhado 

por deslizamento dominou o comportamento durante o decorrer do ensaio. 

  
(a) (b) 

Figura 7.23: Tipologia R: (a) evolução da tensão horizontal com a tensão vertical e (b) identificação do 

mecanismo de rotura. 

7.6.2 Tipologia parcialmente regular (PR) 

Diagrama força-deslocamento 

Para a tipologia PR apresentam-se na Figura 7.24 os diagramas dos ciclos histeréticos, a curva 

envolvente para ciclos positivos e negativos e a curva envolvente média. 
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 Devido à ausência de apoio de uma das pedras do topo norte (referida em 7.4.2), o 

comportamento da parede PR6 foi muito assimétrico, Figura 7.24c). A capacidade resistente 

em ciclos negativos foi cerca de metade da registada em ciclos positivos. Por se tratar de um 

caso pontual, a curva envolvente final foi definida apenas a partir da curva para ciclos de 

deslocamentos positivos. 

 Genericamente, para o mesmo nível de drift as paredes evidenciaram uma perda de resistência 

nula ou muito reduzida em ciclos sucessivos. 

 Apesar do dano registado, a perda de resistência no final do ensaio apenas foi sentida na 

parede PR4 e de cerca de 5.4%. 

Na Figura 7.25a) encontram-se representadas as curvas envolventes médias para as paredes sujeitas a 

diferentes níveis de tensão vertical e, na Figura 7.25b), os respetivos diagramas equivalentes. Na 

Tabela 7.8 encontram-se indicados os valores extraídos da curva envolvente média para as quatro fases 

do ensaio, bem como a ductilidade.  

Tal como se constatou na tipologia R, com o aumento do nível de pré-compressão estas paredes 

evidenciaram uma tendência de acréscimo da capacidade resistente em fase de fendilhação e no pico 

de tensão. A ductilidade também foi aumentando devido ao aumento do deslocamento último em 

relação ao deslocamento de fendilhação. Por outro lado, a relação entre Hcr/Hmax foi de 0.74 na parede 

PR4, de 0.76 na PR5 e de 0.84 na PR6, portanto, em média pouco acima dos valores sugeridos na 

literatura (em torno de 0.70). 

  

(a) (b) 

Figura 7.25: Diagramas força-deslocamento da tipologia: PR (a) curvas envolventes médias e (b) curvas 

equivalentes. 

Tabela 7.8: Parâmetros das curvas envolventes médias, tipologia PR.  

Painel 
Hf 

(kN) 
df 

(mm) 
Hcr 

(kN) 
dcr 

(mm) 
Hmáx 
(kN) 

dHmáx 
(mm) 

Hdmáx 

(kN) 
dmáx 

(mm) 
Hmax dmax

PR4 (=0.4N/mm2) 20.95 1.49 37.13 4.59 50.28 12.84 50.28 12.84 2.80 2.80 

PR5 (=0.8N/mm2) 47.78 2.79 66.96 9.57 87.85 29.20 87.85 29.20 3.05 3.05 

PR6 (=1.2N/mm2) 57.76 2.39 101.04 7.85 119.66 21.36 118.32 30.11 2.72 3.84 
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Degradação da rigidez 

A evolução da rigidez com o nível de drift ao longo do ensaio das paredes PR encontra-se representada 

na Figura 7.26a), e na Figura 7.26b) pode observar-se a variação da rigidez e correspondentes valores 

para as quatros fases do ensaio. Desta análise, verificou-se que a degradação da rigidez das paredes 

PR5 e PR6 foi similar e ligeiramente mais acentuada que na parede PR4 que esteve sujeita ao menor 

nível de tensão vertical, sendo este facto bem visível na leitura da Figura 7.26c). 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 7.26: Variação da rigidez secante na tipologia PR: (a) evolução da degradação da rigidez com o nível de 

drift; (b) rigidez para as quatro fases do ensaio e (c) evolução da rigidez normalizada, k/kmax, com o nível de drift. 

Energia dissipada e coeficiente de amortecimento 

Seguindo o procedimento aplicado na tipologia R, foram traçados os diagramas da evolução da energia 

dissipada por ciclo e acumulada, bem como a energia dissipada por drift, Figura 7.27 à Figura 7.29.  

As principais conclusões extraídas desta análise foram as seguintes: 

 A energia dissipada acumulada absoluta aumentou com o nível de pré-compressão, uma vez que 

a capacidade resistente e os deslocamentos últimos também aumentaram. 

 Genericamente, em todos os painéis e para o mesmo patamar de deslocamento o 1ºciclo exibiu 

maior energia de dissipação que os ciclos sucessivos (em termos médios cerca de 3%). 

 A quebra da energia dissipada no último ciclo de deslocamentos da parede PR5 foi devida ao 

dano observado e ao facto do último patamar de deslocamentos apenas conter um ciclo. 
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(a) (b) 

Figura 7.27: Parede PR4: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

(a) (b) 

Figura 7.28: Parede PR5: (a) evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

(a)  (b) 

Figura 7.29: Parede PR6: (a) evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

A evolução da relação Ediss/Einp , bem como do coeficiente de amortecimento () em função do nível de 

drift encontram-se representados na Figura 7.30 para as três paredes. Com estes resultados é possível 

observar que a parede PR4 apresentou maior capacidade de dissipação de energia relativa e maior 

amortecimento equivalente do que as paredes PR5 e PR6. Efetivamente, o painel PR4, que esteve 

sujeito a uma menor tensão vertical, apresentou um dano maior, associado a uma significativa abertura 
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das juntas. Por outro lado, as paredes PR5 e PR6 apresentaram um mecanismo de rotura semelhante, 

com rotura por corte diagonal seguido de rocking em torno da linha de rotura.  

  
(a) (b) 

Figura 7.30: Tipologia PR: (a) razão Ediss/Einp e (b) amortecimento viscoso equivalente (). 

Em todas as paredes, verificou-se decréscimo da energia dissipada até ao início da fendilhação. No 

caso da PR4, denotou-se alguma oscilação durante as fases seguintes, e nos painéis PR5 e PR6 

observou-se uma tendência de estabilização, com variação apenas no final do ensaio. Na Tabela 7.9 

encontram-se resumidos os resultados desta análise para as quatro fases do ensaio. 

Tabela 7.9: Valores médios por nível de drift para as quatros fases de ensaio da tipologia PR: energia dissipada 

(Ediss), energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento () e drift. 

Painel σ0/fcp 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

 (%) 


(%) 
drift  
(%) 

PR4 (=0.4N/mm2) 9.66      

Hf  44.34 55.89 79.15 22.91 0.08 

Hcr  218.92 309.55 70.74 20.61 0.26 

Hmax  607.42 1016.83 59.22 15.63 0.71 

Hdmax  607.42 1016.83 59.22 15.63 0.71 

PR5 (=0.8N/mm2) 19.32      

Hf  100.42 201.58 49.81 11.97 0.16 

Hcr  323.83 966.48 33.50 8.07 0.53 

Hmax  1953.51 4536.49 43.06 12.04 1.62 

Hdmax  1953.51 4536.49 43.06 12.04 1.62 

PR6 (=1.2N/mm2) 28.98      

Hf  78.04 153.72 50.81 13.23 0.13 

Hcr   399.83 1045.38 38.53 10.50 0.44 

Hmax   1214.02 3851.59 31.56 10.85 1.19 

Hdmax   1214.02 3851.59 31.56 10.85 1.19 

 

Análise do critério de rotura 

0

15

30

45

60

75

90

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

E d
is
s/
E i
n
p
(%

)

Drift (%)

PR4

PR5

PR6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8


(%

)

Drift (%)

PR4

PR5

PR6



Capítulo 7 

7.34 

Adotando o mesmo procedimento da tipologia R, foi traçada a evolução da capacidade resistente 

lateral com o nível de tensão vertical para a fase de fendilhação e para o pico de tensão, Figura 7.31a). 

A consideração de uma aproximação linear conduziu a resultados muito satisfatórios em ambas as 

fases (coeficiente de correlação muito próximo da unidade). A expressão admitida para fase de 

fendilhação conduz a uma coesão ligeiramente superior a 0.01N/mm2 e a um coeficiente de atrito de 

0.24, enquanto em fase de pico de tensão foi de 0.05N/mm2 e 0.24 respetivamente. Os mecanismos de 

rotura observados nesta tipologia resultaram em linhas de corte diagonal e rocking numa fase final do 

ensaio, embora acompanhados pelo deslizamento de pedras. 

A análise do critério de rotura passou por traçar novamente os diagramas da previsão dos mecanismos 

de rotura, considerando, neste caso, a coesão e o coeficiente de atrito estimado na fase de fendilhação, 

Figura 7.31b). Por outro lado, no critério de flexão a altura de cálculo foi reduzida de 1.80m (altura 

total da parede) para 1.35m, uma vez que o fenómeno de rocking não ocorreu ao nível da base mas na 

segunda junta da parede. Na referida figura foi ainda incluído o valor das forças laterais em fase de 

fendilhação e pico de tensão.  

Da análise da Figura 7.31b) e atendendo à evolução dos danos registados ao longo do ensaio pode 

referir-se que: 

 Apesar da fase de fendilhação parecer corresponder a corte diagonal, a expressão adotada para 

este mecanismo conduz a valores de força que se distanciam dos valores registados nos ensaios, 

em particular para as paredes PR5 e PR6. Na parede PR4 verifica-se alguma proximidade.   

 A alteração da altura de cálculo da parede conduziu a uma boa aproximação entre as forças 

máximas registadas no ensaio e a curva de previsão do mecanismo de flexão.  

 Na realidade, estas paredes apresentam uma combinação de mecanismos de rotura, desde 

deslizamento localizados de juntas, formação de linhas de rotura diagonais e rocking. 

  
(a) (b) 

Figura 7.31: Tipologia PR: (a) evolução da tensão horizontal com a tensão vertical e (b) identificação do 

mecanismo de rotura. 
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(a) (b) 

Figura 7.33: Diagramas força-deslocamento da tipologia IR: (a) curvas envolventes médias e (b) curvas 

equivalentes. 

Tabela 7.10: Parâmetros das curvas envolventes médias, tipologia IR. 

Painel 
Hf 

(kN) 
df 

(mm) 
Hcr 

(kN) 
dcr 

(mm) 
Hmáx 

(kN) 
dHmáx 

(mm) 
Hdmáx 

(kN) 
dmáx 

(mm) 
Hmax dmax

IR4 (=0.4N/mm2) 20.38 1.40 34.17 4.19 44.17 16.70 42.39 22.53 3.99 5.38 

IR5 (=0.8N/mm2) 28.62 1.47 53.16 4.38 73.03 14.15 70.54 21.73 3.23 4.96 

IR6 (=1.2N/mm2) 34.15 1.22 68.07 3.80 112.97 13.43 108.07 15.96 3.55 4.22 

 
Face aos resultados obtidos pode referir-se que: 

 Os diagramas força-deslocamento são aproximadamente simétricos em todas as paredes e 

evidenciam alguma capacidade de dissipação de energia. 

 Para o mesmo ciclo de deslocamentos a perda de resistência é nula ou praticamente 

inexistente. 

 Genericamente, entre deslocamentos sucessivos e para ciclos positivos verificou-se um ganho 

de força. Em ciclos negativos esses ganhos foram menores e no final do ensaio ocorreu 

mesmo perda de resistência. É de admitir que tais ganhos de força estejam associados a novos 

imbricamentos das pedras que requerem mais força quando são mobilizados para atingirem 

um dado deslocamento já previamente alcançado. 

 Foi registado algum dano ao nível das pedras (destacamento e fissuração) que ocorreu logo 

após a aplicação da carga vertical, e que se foi agravando ao longo do ensaio cíclico. 

 A evolução do comportamento das paredes dependeu dos mecanismos de dano que se foram 

formando, estando fortemente condicionado pela geometria dos painéis. 

 Com o aumento da pré-compressão, aumenta também a capacidade resistente face às ações 

horizontais. Contudo, verificou-se que o deslocamento final da parede IR6 foi inferior ao dos 

painéis IR4 e IR5, provavelmente devido ao dano registado nesta parede após a aplicação da 

carga vertical. 

 A ductilidade foi reduzindo à medida que a tensão vertical aumentou. 

 A relação entre Hcr/Hmax foi de 0.77 na parede IR4, de 0.73 na IR5 e de 0.60 na IR6, portanto, 

novamente próximo do valor 0.7 sugerido na literatura.  
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Degradação da rigidez 

Seguindo o mesmo procedimento das duas tipologias anteriores, a evolução da degradação da rigidez 

com o nível de drift , o valor da rigidez para as quatro fases do ensaio e a variação da rigidez 

normalizada encontram-se representadas na Figura 7.34. Nesta tipologia verificou-se uma degradação 

de rigidez muito similar em todas as paredes, logo pouco influenciada pelo nível de tensão vertical 

imposto. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 7.34: Variação da rigidez secante na tipologia IR: (a) evolução da degradação da rigidez com o nível de 

drift; (b) rigidez para as quatro fases do ensaio e (c) evolução da rigidez normalizada, k/kmax, com o nível de drift. 

Energia dissipada e coeficiente de amortecimento 

A variação da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e da energia dissipada acumulada, bem 

como a evolução da energia dissipada por nível de drift encontram-se representadas da Figura 7.35 à 

Figura 7.37, para a parede IR4, IR5 e IR6, respetivamente. 

As principais conclusões extraídas desta análise foram as seguintes: 

 A energia dissipada acumulada absoluta aumentou com o nível de pré-compressão, sendo mais 

visível quando a tensão vertical foi de 1.2N/mm2. 

 Genericamente, e em todos os painéis, para o mesmo patamar de deslocamento o 1ºciclo exibiu 

maior dissipação de energia que os ciclos sucessivos em cerca de 9%. 

 Nas paredes IR4 e IR5 observou-se uma tendência de estabilização da energia dissipada no final 

do ensaio, enquanto na parede PR6 ainda se registou um acréscimo. 
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(a) (b) 

Figura 7.35: Parede IR4: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

  
(a) (b) 

Figura 7.36: Parede IR5: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

  
(a)  (b) 

Figura 7.37: Parede IR6: (a) evolução da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e dissipada acumulada e 

(b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível de drift. 

A relação entre Ediss/Einp e a evolução do coeficiente de amortecimento () com o aumento do nível 

de drift encontram-se representados na Figura 7.38 para a tipologia IR. Até se iniciar o processo de 

fissuração, as paredes apresentaram idêntica capacidade de dissipação de energia e de 

amortecimento. A partir desta fase, a parede IR5 estabilizou, mas as paredes IR4 e IR6 exibiram um 

ligeiro acréscimo. No caso do painel IR6, este aumento foi conseguido pelo deslizamento das pedras 
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e pela abertura de fendas de considerável espessura. No final do ensaio, a parede IR6 apresentava-se 

mais danificada que os restantes painéis, sendo novamente notório que a geometria e a disposição 

das pedras influenciaram os resultados obtidos. Na Tabela 7.11 encontram-se resumidos os 

resultados desta análise para as quatro fases do ensaio. 

(a) (b) 

Figura 7.38: Tipologia IR: (a) razão Ediss/Einp e (b) amortecimento viscoso equivalente (). 

Tabela 7.11: Valores médios por nível de drift para as quatros fases de ensaio da tipologia IR: energia dissipada 

(Ediss), energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento () e drift. 

Painel σ0/fcp 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

 (%) 


(%) 
drift  
(%) 

IR4 (=0.4N/mm2) 10.18      

Hf  36.80 48.27 76.20 20.24 0.08 

Hcr  97.76 206.59 47.83 11.06 0.23 

Hmax  745.22 1254.23 59.19 14.82 0.93 

Hdmax  803.00 1448.53 55.44 13.28 1.25 

IR5 (=0.8N/mm2) 20.36      

Hf  50.34 69.89 72.02 18.99 0.08 

Hcr  157.25 320.28 49.09 10.66 0.24 

Hmax  669.94 1503.68 44.56 10.45 0.79 

Hdmax  900.88 2228.65 40.40 9.59 1.21 

IR6 (=1.2N/mm2) 30.53      

Hf  66.95 80.11 83.55 25.83 0.07 

Hcr   232.36 384.08 60.47 14.02 0.21 

Hmax   1882.16 2847.77 66.05 19.52 0.75 

Hdmax   2999.83 4276.74 70.14 25.04 0.89 

 

Análise do critério de rotura 

A análise do critério de rotura foi efetuada de modo similar ao das duas anteriores tipologias. A partir 

da análise da evolução da capacidade resistente lateral com o nível de tensão vertical, foi efetuada uma 

aproximação linear para a fase de fendilhação e de pico de tensão, Figura 7.39a). Os resultados obtidos 

evidenciaram que também nestas paredes a aproximação linear continua a conduzir a relações com 
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coeficiente de correlação muito elevado. A expressão admitida estima uma coesão de 0.05N/mm2 e um 

coeficiente de atrito de 0.13 para a fase de fendilhação e de 0.03N/mm2 e 0.25 para a fase de pico de 

tensão, respetivamente.  

Novamente, foram representadas as curvas correspondentes à previsão dos mecanismos de rotura, 

considerando a coesão e o coeficiente de atrito obtidos anteriormente na fase de fendilhação, e uma 

vez que algum movimento de rocking ocorreu na segunda fiada de pedras, a altura de parede adotada 

no mecanismo de flexão foi de 1.35m, tal como sucedeu na tipologia PR. Neste diagrama foram 

também incluídas as forças de fendilhação e de pico de tensão obtidas no ensaio, Figura 7.39b). A 

análise da referida figura permitiu verificar que: 

 Tal como se observou no ensaio, a parede IR4 iniciou o processo de fendilhação devido à 

formação de linhas de rotura aproximadamente diagonais a par de deslizamento dos blocos, e a 

capacidade resistente também foi condicionada por estes dois fenómenos. 

 Nas paredes IR5 e IR6 os mecanismos de rotura registados nos ensaios foram semelhantes, 

observando-se a formação de linhas de rotura diagonais que originaram rocking ao nível da 

segunda fiada. A evolução do dano também foi acompanhada por deslizamentos localizados dos 

blocos de pedra. Deste modo, no painel IR6 os resultados experimentais aproximaram-se 

razoavelmente da previsão efetuada, apesar do corte diagonal corresponder a uma força menor. 

Na parede IR5 a força registada no início da fendilhação foi semelhante à obtida para corte 

diagonal, no entanto, esta parede evidenciou menor capacidade resistente do que a estimada 

pelas expressões da rotura de flexão, provavelmente devido a uma combinação de mecanismos 

de rotura. 

  
(a) (b) 

Figura 7.39: Tipologia IR: (a) evolução da tensão horizontal com a tensão vertical e (b) identificação do 

mecanismo de rotura. 
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Degradação da rigidez 

Seguindo o mesmo procedimento das tipologias anteriores, a análise da evolução da  rigidez com o 

nível de drift foi realizada mediante o traçado dos diagramas da Figura 7.42. Tal como se tinha 

constatado na tipologia IR, nestas paredes a degradação de rigidez foi muito similar, logo praticamente 

independentemente do nível de tensão vertical imposto, Figura 7.42a) e c). Os valores correspondentes 

às quatros fases do ensaio estão indicados na Figura 7.42b). 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 7.42: Variação da rigidez secante na tipologia IR++: (a) evolução da degradação da rigidez com o nível 

de drift; (b) rigidez para as quatro fases do ensaio e (c) evolução da rigidez normalizada, k/kmax, com o nível de 

drift. 

Energia dissipada e coeficiente de amortecimento 

A variação da energia dissipada por ciclo de deslocamentos e da energia dissipada acumulada, bem 

como a evolução da energia dissipada por nível de drift encontram-se representadas da Figura 7.43 à 

Figura 7.45, para as diversas paredes da tipologia IR++. 

As principais conclusões extraídas desta análise foram as seguintes: 

 Apesar do nível de tensão vertical imposto, a energia dissipada por ciclo e acumulada das 

paredes IR4++ e IR5++ foi similar. Na parede IR6++ verificou-se um acréscimo. 

 Em todos os painéis, e para o mesmo patamar de deslocamento, o 1ºciclo exibiu maior energia 

dissipada que os ciclos sucessivos. Em termos médios, esta diferença foi de aproximadamente 

9%. 
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 No final do ensaio, e devido ao dano registado, o último ciclo de deslocamentos apresentou 

menor energia dissipada. 

  
(a) (b) 

Figura 7.43: Parede IR4++: (a) evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos 

e (b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível drift. 

  
(a) (b) 

Figura 7.44: Parede IR5++: (a) evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos 

e (b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível drift. 

  
(a)  (b) 

Figura 7.45: Parede IR6++: (a) evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos 

e (b) evolução da energia dissipada (média dos três ciclos) por nível drift. 

A representação gráfica da relação Ediss/Einp e do coeficiente de amortecimento equivalente () com o 

aumento do drift para a tipologia IR++ encontra-se na Figura 7.46. Os resultados obtidos foram 

similares nas três paredes, nomeadamente o decréscimo da capacidade de dissipação de energia até se 
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iniciar o processo de fissuração, seguido por uma tendência de estabilização. Nesta tipologia, a tensão 

vertical pouco influenciou a resposta das paredes em termos de energia e de amortecimento. A síntese 

dos resultados para as quatro fases do ensaio encontra-se indicada na Tabela 7.13. 

  

Figura 7.46: Tipologia IR++: (a) razão Ediss/Einp e (b) amortecimento viscoso equivalente (). 

Tabela 7.13: Valores médios por nível de drift para as quatros fases de ensaio da tipologia IR++: energia 

dissipada (Ediss), energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento () e drift. 

Painel σ0/fcp 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

 (%) 


(%) 
drift  
(%) 

IR4++ (=0.4N/mm2) 12.66      

Hf  29.53 43.40 68.10 17.68 0.09 

Hcr  88.75 175.00 50.70 10.80 0.25 

Hmax  624.08 1270.99 47.71 15.44 1.17 

Hdmax  624.08 1270.99 47.71 15.44 1.17 

IR5++ (=0.8N/mm2) 25.32      

Hf  57.67 78.39 73.70 20.80 0.09 

Hcr  214.16 355.76 60.20 15.23 0.26 

Hmax  719.21 1122.18 64.13 13.79 0.83 

Hdmax  719.21 1122.18 64.13 13.79 0.83 

IR6++ (=1.2N/mm2) 37.97      

Hf  119.56 169.53 70.52 21.21 0.10 

Hcr   417.57 886.92 47.09 13.52 0.33 

Hmax   1488.82 2675.83 55.39 13.58 1.04 

Hdmax   1488.82 2675.83 55.39 13.58 1.04 

 

Análise do critério de rotura 

Para a tipologia IR++, a variação da capacidade resistente lateral com o nível de tensão vertical 

encontra-se representada na Figura 7.47a). A aproximação linear continua a exibir bons resultados 

apesar do erro associado ser superior ao obtido nas restantes tipologias. Considerando a expressão 

admitida para a fase de fendilhação, a coesão seria particamente nula (0.006N/mm2) e o coeficiente de 

atrito de 0.18; para a fase de pico de tensão a coesão seria 0.05N/mm2 e o coeficiente de atrito 0.18. 

Em ambos os casos os valores são inferiores aos obtidos nas restantes tipologias. 
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Seguindo o mesmo procedimento das restantes paredes, no diagrama da previsão dos mecanismos de 

rotura foram adotados os valores da coesão e do coeficiente de atrito da fase de fendilhação, no 

mecanismo de flexão a altura de cálculo da parede foi reduzida para 1.60 (aproximadamente a altura 

de parede em rocking), e foram incluídos os valores da força para fase de fendilhação e pico de tensão, 

Figura 7.47b). Nesta tipologia verificou-se a combinação de vários fenómenos, nomeadamente de 

deslizamento localizado dos blocos, formação de linhas de rotura aproximadamente diagonais e 

rocking no final do ensaio. Para as paredes IR4++ e IR6++, as previsões numéricas vão sensivelmente 

de encontro ao obtido no ensaio experimental. Por outro lado, na parede IR5++ a força de fendilhação 

e de pico de tensão obtidas pela via experimental aproximaram-se dos mecanismos de deslizamento e 

corte diagonal. 

  
(a) (b) 

Figura 7.47: Tipologia IR++: (a) evolução da tensão horizontal com a tensão vertical e (b) identificação do 

mecanismo de rotura. 

7.6.5 Síntese de resultados e análise comparativa entre tipologias 

Nesta secção apresenta-se uma síntese dos resultados processados anteriormente, de modo a procurar 

estabelecer uma análise comparativa entre as diversas tipologias para idêntico nível de força vertical. 

7.6.5.1 Resposta global: forças e deslocamentos 

Considerando o mesmo nível de tensão vertical foram analisadas as curvas envolventes médias e as 

curvas equivalentes força-deslocamento por parede, Figura 7.48 à Figura 7.50.  

De modo a estabelecer uma análise comparativa entre as tipologias, foram traçados gráficos com os 

valores das forças e dos deslocamentos relativos às quatros fases do ensaio, agrupando-os por nível de 

tensão vertical. Como já foi referido, estas fases dizem respeito à fissuração inicial por flexão (df, Hf), 

à fase da fendilhação (dcr, Hcr), à ocorrência de força máxima (dHmax, Hmáx) e do deslocamento máximo 

(dmax, Hdmax).  

De modo a avaliar a evolução relativa da força e do deslocamento ao longo do ensaio foram também 

analisadas as relações Hcr/Hmax, Hdmax/Hmax, dcr/dmax e dHmax/dcr. Os resultados obtidos encontram-se 

representados na Figura 7.51e Figura 7.52, condensando muita informação e cuja leitura pode ser 

orientada do seguinte modo: (i) cada grupo de resultados correspondente à mesma tensão vertical 
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permite avaliar a influência da crescente irregularidade; (ii) dentro de cada grupo de idêntica tensão 

vertical, os subgrupos associados a cada tipologia permitem avaliar a evolução de parâmetros ao longo 

das quatros fases principais do ensaio; (iii) entre os três grupos correspondentes aos três valores de 

tensão vertical, é possível averiguar a influência do nível de pré-compressão nos parâmetros 

analisados, quer em termos individuais, quer em termos de tipologia de parede. 

(a) (b) 

Figura 7.48:Diagramas força-deslocamento de todas as tipologias para =0.4N/mm2: (a) curva envolvente 

média e (b) diagrama equivalente. 

(a) (b) 

Figura 7.49:Diagramas força-deslocamento de todas as tipologias para =0.8N/mm2: (a) curva envolvente 

média e (b) diagrama equivalente. 

(a) (b) 

Figura 7.50:Diagramas força-deslocamento de todas as tipologias para =1.2N/mm2: (a) curva envolvente 

média e (b) diagrama equivalente. 
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0=0.4N/mm2       0=0.8N/mm2       0=1.2N/mm2 

(a) 

 
0=0.4N/mm2         0=0.8N/mm2         0=1.2N/mm2

(b) 

Figura 7.51: Análise comparativa entre tipologias: (a) variação de Hf, Hcr, Hdmax e Hmax e (b) variação de df, dcr, 

dHmax e dmax. 

0=0.4N/mm2          0=0.8N/mm2          0=1.2N/mm2 0=0.4N/mm2       0=0.8N/mm2      0=1.2N/mm2

(a) (b) 

Figura 7.52: Análise comparativa entre tipologias: (a) relação Hcr/Hdmax e Hdmax /Hmax e (b) relação dcr/dHmax e 

dHmax/dmax 

Desta análise comparativa pode referir-se que:  

 A forma dos diagramas embora variável, não parece depender do nível de carga vertical. Por 

outro lado, a força horizontal máxima está diretamente relacionada com a tensão vertical 
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imposta, verificando-se em todas as tipologias o aumento da capacidade resistente com o 

aumento da pré-compressão. Note-se que este efeito já seria esperado dado que os níveis de 

tensão vertical envolvidos não são demasiados elevados de modo a inverter a tendência de 

crescimento da força de corte. Observou-se um maior distanciamento da envolvente força-

deslocamento da tipologia IR++ relativamente às restantes paredes.  

 Genericamente, e independentemente do nível de tensão vertical, a tipologia R exibiu a maior 

capacidade resistente (para =0.8N/mm2 a tipologia PR foi ligeiramente superior), enquanto a 

tipologia IR++ apresentou a menor capacidade resistente. Assim sendo, pode concluir-se que a 

capacidade resistente foi diminuindo à medida que a irregularidade foi aumentando.  

 Para o mesmo nível de tensão vertical, a variação da força lateral máxima, Hmax, entre 

tipologias foi ligeira. Em termos médios, e comparando com o valor máximo obtido em cada 

nível de tensão vertical, correspondeu a uma redução de 28% para =0.4N/mm2, de 18% para 

=0.8N/mm2 e de 14% para =1.2N/mm2. Conclui-se que esta variação foi reduzindo à 

medida que o nível de carga axial foi aumentando. 

 Nas paredes R4, PR4, IR4++, PR5, IR5++, R6 e IR6++ a força máxima registada (Hmax) 

correspondeu ao seu valor final (Hdmax=Hmax), Figura 7.52a). Nos restantes painéis verificou-se 

um ligeiro decréscimo no final do ensaio, genericamente da ordem dos 3%. Refere-se no 

entanto que algumas particularidades dos diversos ensaios não permitiram prosseguir até à 

‘ruína’ final, o que de algum modo impede uma conclusão mais geral e sustentada sobre a 

força no final do ensaio (Hdmax). 

 A ocorrência das primeiras fissuras, para a força Hf, foi influenciada pelo nível de tensão 

vertical, dado que à medida que aumenta o nível de pré-compressão as fissuras surgem para 

forças horizontais superiores. Porém, para o mesmo nível de tensão vertical verificou-se um 

ligeiro decréscimo de Hf com o aumento da irregularidade. Efeito semelhante ao anterior 

ocorreu para o valor de Hcr, correspondente ao início do mecanismo de fendilhação. 

 A relação entre Hcr/Hmax foi similar em todas as tipologias, surgindo fendas para valores entre 

64% a 75% da força horizontal máxima (Hmax), Figura 7.52b), valores concordantes com os 

propostos por Tomazevic (1999), entre 60 a 80% de Hmax. 

 Avaliar o comportamento das paredes mediante a análise dos deslocamentos conduziu, na 

maioria dos casos, a resultados diferentes face aos obtidos para os indicadores de força lateral. 

Em particular, verificou-se que os casos com maiores deslocamentos não estiveram associados 

aos casos com as maiores forças horizontais.  

 Como já foi referido, os deslocamentos máximos registados dependeram do instante de 

conclusão do ensaio que foi definido após observar instabilidade das paredes, e não por 

decréscimo da força. Por exemplo, devido à ausência de estrutura de guiamento lateral, no 

ensaio das paredes R4 e R5 o ensaio teve de ser interrompido por instabilidade fora do plano. 

Por este motivo, o valor do deslocamento máximo das duas paredes foi inferior ao registado 

noutras tipologias. No caso da parede PR4, o deslocamento final foi inferior ao das restantes 

paredes para o mesmo nível de tensão vertical devido ao mecanismo de dano que provocou 
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uma significativa dilatância transversal, forçando assim à finalização do ensaio. Para o nível 

de tensão vertical mais elevado (1.2N/mm2), verificou-se uma tendência de redução do 

deslocamento máximo à medida que aumenta a irregularidade das paredes. 

7.6.5.2 Degradação de rigidez e ductilidade 

Para o mesmo nível de tensão vertical, foi avaliada a variação da degradação de rigidez em função do 

nível de drift entre as diversas tipologias e foram analisados os valores da rigidez nas quatro fases do 

ensaio. Da Figura 7.53 à Figura 7.55 representam-se os diagramas adotados nesta análise comparativa.  

Conforme esperado, em todas as tipologias, verificou-se uma diminuição da rigidez com o aumento do 

drift e a variação deste parâmetro foi mais acentuada para os primeiros ciclos de deslocamento (drift 

de aproximadamente 0.15%), devendo referir-se que os ajustes entre o sistema de aplicação da carga e 

a parede durante o início do ensaio podem ter contribuído para este comportamento na fase inicial do 

ensaio. Em ciclos de maior amplitude o comportamento em termos de rigidez foi mais estável foi mais 

estável.  

(a) (b) 

Figura 7.53: Análise comparativa da rigidez secante para =0.4N/mm2: (a) evolução com o nível de drift e (b) 

valor associado às quatro fases do ensaio. 

(a) (b) 

Figura 7.54: Análise comparativa da rigidez secante para =0.8N/mm2: (a) evolução com o nível de drift e (b) 

valor associado às quatro fases do ensaio. 
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(a) (b) 

Figura 7.55: Análise comparativa da rigidez secante para =1.2N/mm2: (a) evolução com o nível de drift e (b) 

valor associado às quatro fases do ensaio. 

Genericamente, constatou-se uma tendência para o aumento da rigidez inicial (para a força Hf e Hcr) 

com o aumento da tensão vertical imposta. Independentemente do nível de tensão vertical, a tipologia 

R apresentou uma maior rigidez inicial e uma degradação mais rápida. Uma vez que as paredes 

regulares apresentavam juntas de menor espessura e totalmente preenchidas por argamassa, a maior 

rigidez inicial pode estar relacionada com este facto; por outro lado, a mais rápida degradação da 

rigidez pode ter estado ligada ao mecanismo de flexão (rocking) que dominou o comportamento destas 

paredes. Nas restantes tipologias os resultados foram similares, tendo sido os mecanismos de 

deslizamento, formação de linhas de rotura diagonais e, posteriormente, de flexão os modos de rotura 

predominantes. Realça-se ainda a tendência de diminuição da rigidez com o aumento da 

irregularidade. 

A avaliação da ductilidade e do drift para as diversas tipologias foi realizada a partir dos valores 

indicados na secção anterior, agrupados por nível de tensão vertical. Na análise da ductilidade apenas 

foi considerado o valor para o pico de tensão (Hmax), uma que em alguns ensaios o deslocamento 

último pode não corresponder à ‘ruína’ da parede. Na análise do drift foram consideradas as duas fases 

do ensaio, a de carga máxima (Hmax) e a do deslocamento máximo (dmax). Na Figura 7.56 encontram-se 

ilustrados os respetivos gráficos com os correspondentes valores. 

A variabilidade dos resultados indicados na Figura 7.56a) dificulta conclusões sistemáticas. Porém, em 

quase todas as tipologias verificou-se uma tendência de redução da ductilidade com o aumento do 

nível de pré-compressão (com algumas exceções). Por outro lado, para o mesmo nível de tensão 

vertical e analisando o efeito da irregularidade, verificou-se que a alteração da ductilidade entre 

tipologias não seguiu uma tendência bem definida. Nalguns casos, paredes com aparelho mais 

irregular apresentaram maior ductilidade que paredes com geometria mais regular. Como exemplo, 

refere-se a parede IR5 e IR6 que apresentaram uma ductilidade ligeiramente superior a R5, R6, PR5 e 

PR6. Apesar do número limitado de paredes ensaiadas por tipologia, os resultados parecem mostrar 

que a irregularidade no aparelho das pedras em paredes formadas por blocos com formas geométricas 

e dimensões similares (caso das paredes PR, IR e IR++) pode ser benéfica para a ductilidade 

horizontal no plano, em especial para níveis mais baixos de pré-compressão. Na realidade, o 
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comportamento destas paredes depende significativamente do imbricamento entre pedras e do atrito 

gerado nas superfícies de contato. Na parede IR++ verificou-se ainda que para níveis de tensão vertical 

mais elevados a menor dimensão das pedras podem condicionar o seu comportamento. Por outro lado, 

os valores do drift não exibiram uma tendência de acrescido ou decréscimo com o nível de tensão 

vertical, nem com o aumento da irregularidade dos painéis, evidenciando que o número de casos 

analisados não foi suficiente para se conseguir retirar conclusões sustentadas nesta análise 

comparativa. 

 
0=0.4N/mm2       0=0.8N/mm2                  0=1.2N/mm2

(a) 

 
0=0.4N/mm2         0=0.8N/mm2                 0=1.2N/mm2

(b) 

Figura 7.56: Análise comparativa da: (a) ductilidade para as paredes por tipologia e considerando diferentes 

níveis de tensão vertical e (b) variação do nível de drift para as paredes por tipologia e considerando diferentes 

níveis de tensão vertical.  

7.6.5.3 Energia dissipada e amortecimento 

Os valores obtidos para a razão Ediss/Einp ou energia dissipada relativa e para o coeficiente de 

amortecimento () por parede, para os diferentes níveis de tensão vertical e considerando as quatro 

fases do ensaio encontram-se indicados na Figura 7.57. 
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(a) (b) 

Figura 7.57: Análise comparativa entre tipologias e para diferentes níveis de tensão vertical para : (a) razão 

Ediss/Einp e (b) coeficiente de amortecimento equivalente (). 

Desta análise pode referir-se o seguinte: 

 Os valores obtidos para estes parâmetros foram sofrendo variações entre as diferentes 

tipologias e para os vários níveis de pré-compressão. 

 Independentemente do nível de tensão vertical e da geometria dos painéis, e salvo algumas 

exceções, verificou-se uma tendência de redução da razão Ediss/Einp até se iniciar a fendilhação 

(Hcr), aumentando ligeiramente até ser atingida a força máxima (Hmax). Este fenómeno está 

relacionado com a progressão do dano após a formação das linhas de rotura principais. Em 

termos médios, a redução entre a fase inicial de flexão (Hf) e a de fendilhação (Hcr) foi de 65% 

na tipologia R, de 40% na PR, de 48% na IR e de 35% na IR++. 
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 As paredes regulares exibiram valores de energia dissipada relativa (Ediss/Einp) inferior à das 

restantes tipologias, principalmente das paredes mais irregulares (IR e IR++) no caso do nível 

de tensão vertical mais elevado. Neste caso, e considerando o valor obtido no final do ensaio, 

a diferença entre R6 e IR6 foi de cerca de quatro vezes; para a fase de fendilhação foi de 

aproximadamente uma vez e meia. Comparativamente com as restantes tipologias, a menor 

capacidade de dissipação de energia das paredes R está relacionada com o mecanismo de 

rotura desenvolvido. 

 A variação do coeficiente de amortecimento entre tipologias foi similar ao da razão de 

energias. Observou-se uma tendência de aumento do amortecimento com o aumento da 

irregularidade, nomeadamente para o pico de tensão e para o deslocamento último. As 

tipologias IR e IR++ foram as que apresentaram maiores danos e as conseguiram maior 

amortecimento. 

7.7 Índices de irregularidade e capacidade resistente ao corte 

Face aos resultados obtidos e tendo como referência os estudos de Borri (2006), pode referir-se que o 

comportamento de alvenarias solicitadas por ações horizontais no plano depende principalmente dos 

seguintes fatores: 

 Do atrito desenvolvido na superfície de contato entre os elementos resistentes que depende do 

nível de tensão vertical e da forma das pedras. Garantir a horizontalidade das faces de 

assentamento das pedras permite o desenvolvimento das forças de atrito, daí a importância da 

regularidade da forma das pedras. Por outro lado, a rugosidade das interfaces de contato também 

é benéfica. O desfasamento das juntas verticais confere um melhor comportamento em termos de 

distribuição das cargas ao longo da parede. 

 Da coesão associada ao material de ligação entre os elementos resistentes. Objetivo consiste em 

garantir o funcionamento em conjunto dos diversos elementos. No caso das juntas se encontrarem 

totalmente preenchidas, a coesão está associada à qualidade da argamassa. Na presença de calços, 

vazios e argamassa esta análise é mais complexa. 

 Do imbricamento entre os elementos resistentes, que está relacionado com a formação dos 

mecanismos de rotura. Novamente, o nível de tensão vertical, a forma da pedra e o desfasamento 

das juntas verticais assumem grande importância. Nos ensaios realizados verificou-se que o 

desfasamento das juntas horizontais poderá ser benéfico ao nível da capacidade de dissipação de 

energia, nomeadamente quando se comparou a resposta das paredes PR com as das paredes IR.  

Tal como foi referido na secção 7.6, obtém-se boas correlações lineares entre a tensão tangencial e a 

tensão normal por tipologia, genericamente associadas a coeficientes de correlação superiores a 0.98, 

dos quais se pode estimar valores para a coesão e coeficiente de atrito correspondentes ao início da 

fendilhação e ao pico de tensão, conforme se resume na Figura 7.58.  

Estes valores, apesar de serem indicativos, permitiram verificar que a coesão é sempre superior na 

tipologia regular (tanto em termos do início de fendilhação, como de pico de tensão), pelo facto das 
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juntas se encontrarem totalmente preenchidas por argamassa. Por outro lado, o coeficiente de atrito nas 

paredes PR é mais elevado nas duas fases de comportamento, enquanto as paredes IR apresentaram 

um acréscimo significativo na fase de pico de força lateral. Provavelmente, a rugosidade da superfície 

de contato entre pedras que se vai acentuando ao longo do ensaio contribui para justificar este 

resultado. 

  
(a) (b) 

Figura 7.58: Estimativa da coesão e do coeficiente de atrito por tipologia: (a) no início da fendilhação 

(Hcr) e (b) na força máxima (Hmáx). 

Nesta análise, os parâmetros geométricos que se consideraram como determinantes na avaliação do 

comportamento ao corte foram: a forma da pedra associado ao índice IFP; o desfasamento das juntas 

verticais associado ao índice IAV e o alinhamento horizontal das juntas associado ao índice IAH. 

Na Tabela 7.14 encontram-se resumidos os índices parciais e totais por tipologia, bem como os 

parâmetros mecânicos obtidos dos ensaios efetuados (força máxima lateral, Hmax, ductilidade, Hmax, e 

coeficiente de amortecimento equivalente, ), por nível de tensão vertical e correspondentes valores 

médios por tipologia, considerados numa primeira proposta de classificação de alvenarias ao corte 

com base na sua geometria. 

Analisando a variação da capacidade resistente lateral (Hmax) por tipologia, verificou-se genericamente 

uma tendência de redução da mesma à medida que aumenta a irregularidade das paredes. 

Relativamente à ductilidade, e comparando o resultado relativo às tipologias PR, IR e IR++, verificou-

se uma tendência de aumento deste parâmetro com o aumento da irregularidade, em especial para as 

paredes IR. Entre a tipologia R, IR e IR++ os resultados foram similares e as paredes PR foram as que 

exibiram menores valores de ductilidade. Por outro lado, o coeficiente de amortecimento foi superior 

nas tipologias mais irregulares, designadamente para os níveis de tensão vertical mais elevados, 

devido ao mecanismo de rotura desenvolvido nestas tipologias. Deste modo, a classificação a atribuir a 

estas tipologias pode ser efetuada recorrendo a diversas análises e com base em diferentes abordagens, 

que não seguem a mesma tendência.  
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Tabela 7.14: Resumo dos índices parciais dos modelos experimentais pela análise da geometria; classificação por 

índice parcial e final (R, PR e IR). Parâmetros mecânicos (Hmax; Hmax;  obtidos do ensaio de corte com 

compressão; entre parêntesis o nível de tensão vertical. 

Painel  (N/mm2) IFP (%) IAH (%) IAV (%) IDP (%) IFG (%) Hmax (kN) Hmax  

R 
0.4 

0.8 
1.2 

0.00 
(c.R) 

0.00 
(c.R) 

1.76 
(c.PR) 

0.91 
(c.R) 

2.67 
(c.R) 

64.81 
86.01 

124.85 

5.70 
3.03 
3.53 

14.09 
8.92 
6.05 

média        91.89 4.09 9.69 

PR 
0.4 

0.8 
1.2 

4.57 
(c.PR) 

0.10 
(c.R) 

1.81 
(c.PR) 

1.12 
(c.R) 

7.59 
(c.PR) 

50.28 
87.85 

118.32 

2.80 
3.05 
2.72 

15.63 
12.04 
10.85 

média       85.48 2.86 12.84 

IR 
0.4 
0.8 

1.2 

5.05 
(c.PR) 

5.94 
(c.IR) 

3.50 
(c.PR) 

2.42 
(c.PR) 

16.91 
(c.IR) 

42.39 
70.54 

108.07 

3.99 
3.23 
3.55 

13.28 
9.59 
25.04 

média       73.67 3.59 15.97 

IR++ 
0.4 
0.8 

1.2 

6.53 
(c.IR) 

7.28 
(c.IR) 

2.19 
(c.PR) 

3.11 
(c.IR) 

19.10 
(c.IR) 

44.68 
57.58 
92.82 

4.75 
3.21 
3.11 

15.44 
13.79 
13.58 

média       65.03 3.69 14.27 

Nesta primeira abordagem a ductilidade e o amortecimento foram considerados como os parâmetros 

de referência na classificação das alvenarias. Deste modo, admitindo as três classes de irregularidade 

previamente definidas, uma primeira proposta poderia passar por: 

 Classe regular (c.R): corresponde a uma alvenaria de boa qualidade, que consegue dissipar 

energia sem exibir danos que originem o seu colapso. 

 Classe parcialmente regular (c.PR): corresponde a uma alvenaria de média qualidade, que 

apresenta uma baixa probabilidade de colapso mas que pode exibir danos quando solicitada; 

média capacidade de dissipação de energia. 

 Classe irregular (c.IR): corresponde a uma alvenaria de fraca qualidade que apresenta uma 

considerável probabilidade de colapso quando solicitada. 

Tal como já foi referido na classificação das paredes quando solicitadas por ações verticais (capítulo 6, 

secção 6.4), o estado de conservação dos elementos resistentes também deve ser considerado, e sempre 

que uma alvenaria exibir pedras com fraca capacidade resistente deverá ser classificada como 

irregular (c.IR). A qualidade da argamassa também deverá ser um aspeto a atender. Contudo, como 

nos casos analisados foram aplicadas argamassas com idênticas características, este parâmetro não foi 

incluído nesta análise, e o facto das juntas estarem ou não totalmente preenchidas por argamassa está 

já incluído na classificação atribuída ao IFP. 
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7.8 Comentários finais 

Com o objetivo de avaliar o comportamento ao corte de paredes típicas da cidade do Porto, foram 

realizados ensaios experimentais em modelos construídos em laboratório à escala real. Considerando 

várias texturas de paredes em alvenaria, doze painéis foram submetidos a ações horizontais no plano 

para diferentes níveis de pré-compressão. Tendo como referência os procedimentos aplicados em 

estudos similares (Silva, 2012; da Porto, 2005; Vasconcelos, 2005), a partir dos diagramas força-

deslocamento experimentais e dos diagramas equivalentes de quatro ramos, foram analisados diversos 

parâmetros, nomeadamente a capacidade resistente lateral, a rigidez, a ductilidade, a capacidade de 

dissipação de energia e o coeficiente de amortecimento. Deste modo, foram efetuadas diferentes 

análises que permitiram obter informações interessantes sobre o comportamento deste tipo de 

alvenarias.  

As principais conclusões extraídas deste estudo foram: 

 O comportamento destas alvenarias é claramente influenciado pelo aparelho das pedras e pelo 

nível de tensão vertical. 

 Nas paredes regulares predomina o mecanismo de flexão, acompanhado pelo deslizamento das 

pedras; quanto maior o nível de compressão menor o dano observado. Nas paredes PR e IR o 

mecanismo de dano passou pela formação de linhas de rotura aproximadamente diagonais que 

conduziram a rocking no final do ensaio. Na tipologia IR++ verificou-se a formação de linhas 

de rotura diagonais e o esmagamento das pedras localizadas nos cantos inferiores, 

principalmente para os níveis de tensão vertical mais elevados.  

 As paredes regulares exibiram a maior capacidade resistente lateral, que foi reduzindo com o 

aumento da irregularidade das paredes. Para o mesmo nível de tensão vertical, a variação da 

força lateral máxima, Hmax, entre tipologias foi ligeira. Em todas as tipologias a relação entre 

Hcr/Hmax foi similar e os valores obtidos são concordantes com os propostos na literatura. 

 A tipologia R foi a que apresentou uma maior rigidez inicial e uma degradação mais rápida. 

As restantes tipologias exibiram evoluções similares. 

 Genericamente e por tipologia, a ductilidade diminuiu com o aumento da tensão vertical. Entre 

tipologias e para o mesmo nível de carga axial a variabilidade dos resultados encontrados 

dificulta conclusões sistemática, realçando-se, no entanto, a maior ductilidade das paredes IR e 

IR++ relativamente à tipologia PR. 

 No geral, as paredes evidenciaram maior capacidade dissipativa após a fase de fendilhação, 

fenómeno associado à progressão do dano. As paredes mais irregulares (IR e IR++) 

apresentaram maior energia dissipada relativa e amortecimento, nomeadamente para os níveis 

de tensão vertical mais elevados. Efeito contrário observou-se na tipologia R, uma vez que a 

aplicação de uma maior tensão vertical mobilizou um menor número de juntas, predominando 

o mecanismo de flexão. 

 A previsão da capacidade resistente lateral com base em métodos simplificados é 

razoavelmente aproximada para os mecanismos de rotura de flexão e de deslizamento, tendo 
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em consideração que o primeiro mecanismo a se desenvolver não conduz ao colapso da 

parede; o ensaio prossegue e novos e diferentes modos de rotura são observados na mesma 

parede. Na formulação do mecanismo de corte diagonal, os valores estimados são inferiores 

aos obtidos pela via experimental, provavelmente associado à geometria e à dimensão das 

pedras face à dimensão do painel, que não permite o desenvolvimento de linhas de corte 

perfeitamente diagonais. 

 Na maioria dos casos os ensaios terminaram sem perda de resistência. Este fato evidenciou, 

que apesar do dano observado, enquanto houver equilíbrio entre as pedras as paredes 

continuam a resistir às solicitações impostas. O colapso ocorre de forma brusca, tal como se 

verificou na parede PR5. 

Os resultados obtidos constituem um ponto de partida na identificação do comportamento de 

diferentes texturas de alvenarias quando solicitadas por ações horizontais no plano. A classificação 

apresentada dever ser encarada como uma primeira proposta. Verificou-se a necessidade de realizar 

mais ensaios por tipologia, de modo a validar os resultados obtidos neste estudo e permitir definir 

classes de irregularidade de forma mais sustentada. Contudo, a metodologia adotada parece adequada 

e promissora na quantificação de parâmetros mecânicos a partir de índices de irregularidade definidos 

com base na geometria de painéis de parede. 
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Proposta de Melhoramento do Comportamento Mecânico 

de Paredes de Alvenaria do Porto 

8.1 Introdução 

Na sequência do programa experimental descrito no capítulo 5 e face aos resultados apresentados no 

capítulo 6 e 7, procurou-se definir duas técnicas de intervenção que permitissem melhorar o 

comportamento estrutural de alvenarias de granito de folha única, constituídas por blocos irregulares 

de grandes dimensões.  

Verificou-se que as paredes estudadas apresentam particularidades face às ações solicitantes (vertical e 

horizontal no plano), nomeadamente quando se pretende estabelecer uma análise comparativa com 

outros tipos de alvenarias de pedra. Constatou-se que a dimensão das pedras, a par do processo 

construtivo, influencia significativamente o seu comportamento estrutural. A capacidade resistente 

está condicionada pela superfície de contato entre pedras, reduzindo à medida que são aplicados calços 

no assentamento dos blocos. As características do material de enchimento (argamassa, calços e vazios) 

também condicionam a deformabilidade destas paredes. Deste modo, apesar da apreciável dimensão 

dos blocos, existem zonas restritas de contato das pedras que originam caminhos preferenciais de 

transferência de forças que potenciam o aparecimento de fissuras que reduzem a capacidade resistente 

das paredes. Tentativas de melhoramento do desempenho estrutural mediante a aplicação da técnica de 

injeção de argamassa numa parede real evidenciaram resultados satisfatórios, tal como foi apresentado 

no capítulo 4.  

Neste sentido, no presente capítulo são analisadas duas propostas de melhoramento estrutural de 

paredes em alvenaria de pedra, tendo com referência a tipologia PR: a primeira solução dirigida a 

casos de construção nova ou de eventual reconstrução, e a segunda a aplicar em situações de 

consolidamento de paredes existentes. Pretende-se, deste modo, explorar a aplicabilidade de técnicas 

de intervenção em paredes muito comuns em edifícios antigos da cidade do Porto. Na literatura 

escasseiam estudos deste tipo dirigidos a paredes com estas caraterísticas. Contudo, a aplicação de 

técnicas de reforço em paredes de alvenaria de pedra com diferentes características tem-se revelado 
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uma solução interessante que garante melhorias significativas ao nível do desempenho estrutural das 

paredes (Corradi et al., 2002; Valluzzi et al., 2001; Borri et al., 2011; Silva, 2012). 

8.2 Modelos de paredes 

Na tentativa de melhorar o desempenho de alvenarias típicas do Porto foram construídos dois novos 

painéis designados de parcialmente regular sem calços (PR_SC) e de parcialmente regular injetado 

(PR_INJ). Estas paredes são semelhantes à tipologia PR em termos da forma e da dimensão das 

pedras, mas apresentam algumas variantes ao nível do processo construtivo e intervenções após a 

construção.  

A tipologia identificada por PR_SC consiste numa alvenaria de aparelho regular sem calços, onde foi 

aplicada uma argamassa de cal comercial com melhores características mecânicas, da marca Fassa 

Bortolo. Neste caso, procurou-se minimizar os vazios no interior da secção transversal mediante a 

colocação de uma camada contínua de argamassa antes do assentamento das pedras, semelhante ao 

processo construtivo adotado na tipologia regular. Como as pedras não apresentavam as superfícies de 

assentamento perfeitamente alinhadas (como no caso da tipologia R), a espessura de argamassa das 

juntas foi muito variável (deste 2 a 4cm). 

A segunda variante, designada de PR_INJ, consiste numa alvenaria idêntica à PR em termos de 

processo construtivo e de disposição de pedras, com calços, argamassa (cal área hidratada e saibro, 

com traço 1:3) e vazios ao longo da secção transversal. Contudo, após noventa dias de cura os vazios 

interiores foram preenchidos com uma argamassa comercial de injeção da Fassa Bortolo. Os trabalhos 

de injeção foram realizados pela empresa STAP, S.A. 

Na construção destas duas novas tipologias foi adotado o mesmo procedimento da parede IR++, isto é, 

foi construída uma parede contínua de 7.20m de desenvolvimento e 1.80m de altura. Os cortes dos 

painéis foram realizados numa fase posterior. Nestes dois casos, o granito utilizado foi proveniente de 

uma pedreira do Norte, na zona de Sanfins. Procurou-se que o granito fosse semelhante ao aplicado 

nas restantes tipologias, nomeadamente no tipo de grão e nas propriedades mecânicas. 

Na Figura 8.1 encontra-se esquematizado o aparelho das pedras segundo cada tipologia e a marcação a 

vermelho das linhas de corte realizadas à posteriori. Tal como para as outras tipologias, as paredes 

foram construídas por pedreiros experientes, assentes sobre uma base de betão armado com 

interposição de uma camada de argamassa idêntica à da juntas entre pedras. Na face superior foi 

colocada uma argamassa de cimento corrente para regularizar a superfície. 

 
(a) (b) 

Figura 8.1: Modelo geométricos das paredes: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

PR_INJ1 PR_INJ2 PR_INJ3 PR_INJ4 PR_INJ5 PR_INJ6PR_SC1 PR_SC2 PR_SC3 PR_SC4 PR_SC5 PR_SC6
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Tabela 8.1: Valores médios da percentagem de materiais nas tipologias PR, PR_SC e PR_INJ. 

Painel P (%) A+C (%) V (%) A_FB (%) AI_FB (%) 

PR 95.22 3.71 1.08 0.00 0.00 

PR_SC 95.80 0.00 0.06 4.15 0.00 

PR_INJ 94.41 3.79 0.00 0.00 1.81 

P-Pedra; A+C-argamassa original+calços; V-vazios; A_FB-argamassa Fassa Bortolo; 

AI_FB-argamassa injeção Fassa Bortolo. 

Verificou-se que a percentagem de pedra é semelhante nas três tipologias analisadas. A percentagem 

de vazios registados na parede PR corresponde, sensivelmente, à percentagem de argamassa de injeção 

na PR_INJ, sendo a quantidade de argamassa original e calços muito semelhante. Este facto evidencia 

a eficácia do processo de injeção no preenchimento dos vazios internos. Por outro lado, a menor 

quantidade de argamassa das juntas da parede PR_SC relativamente ao somatório de (A+C+V) das 

restantes paredes resulta da ausência de calços e da tentativa do total preenchimento das juntas, 

procurando minimizar os vazios entre pedras. 

8.3.2 Quantificação de índices de irregularidade 

De acordo com os procedimentos apresentados no capítulo 3 foram quantificados os índices de 

irregularidade parciais das duas tipologias (forma da pedra, alinhamento horizontal e vertical e 

dimensão da pedra), bem como o índice global por ponderação dos índices parciais. Os esquemas 

adotados em cada índice encontram-se indicados da Figura 8.7 à Figura 8.9. 

(a) (b) 

Figura 8.7: Índice de irregularidade da forma da pedra (IFP): (a) parede PR_SC e (b) parede PR_INJ. 

(a) (b) 

Figura 8.8: Índice de irregularidade do alinhamento horizontal (IAH) e vertical (IAV): (a) parede PR_SC e (b) 

parede PR_INJ. 

(a) (b) 

Figura 8.9: Índice de irregularidade da dimensão da pedra (IDP): (a) parede PR_SC e (b) parede PR_INJ. 
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Os resultados obtidos e a classificação atribuída (regular c.R, parcialmente regular c.PR e irregular 

c.IR) por índice parcial e global encontram-se indicados na Tabela 8.2, de acordo com os intervalos de 

valores pré-definidos. 

Tabela 8.2: Índices de irregularidade e classificação parcial e global das paredes PR_SC e PR_INJ. 

Painel IFP (%) IAH (%) IAV (%) IDP (%) IFG (%) 

PR_SC 2.36 (c.R) 0.03 (c.R) 1.81 (c.PR) 1.30 (c.R) 5.50 (c.R) 

PR_INJ 3.64 (c.PR) 0.13 (c.R) 2.06 (c.PR) 1.20 (c.R) 7.03 (c.PR) 

Da análise da referida tabela verificou-se que a tipologia PR_SC foi classificada como regular (c.R), 

apesar do objetivo inicial de a classificar como parcialmente regular (c.PR). Efetivamente, a 

construção desta parede, sem recorrer a calços, levou a que a superfície de assentamento das pedras 

fosse ligeiramente trabalhada. Este facto refletiu-se nos índices parciais da forma da pedra e do 

alinhamento horizontal, que conduziram à classe regular. Por outro lado, como na tipologia PR_INJ as 

pedras foram assentes com recurso a calços não havendo tratamento prévio das superfícies, a 

classificação final esteve de acordo com o pretendido, nomeadamente de parcialmente regular (c.PR). 

Os valores parciais por índice encontram-se no anexo G. 

8.3.3 Propriedades dos materiais 

 
8.3.3.1 Pedra 

Uma vez que as pedras aplicadas nas duas paredes são provenientes da mesma pedreira, a 

caraterização mecânica do material pétreo é igual nas duas novas tipologias. Neste sentido, foram 

realizadas carotes cilíndricas de blocos de pedras que não foram utilizadas na construção para 

posterior ensaio em laboratório. De acordo com as normas apropriadas foram realizados ensaios de 

compressão para avaliar a capacidade resistente e o módulo de elasticidade e ensaios de compressão 

diametral para estimar a resistência à tração. Os resultados obtidos encontram-se indicados na Tabela 

8.3. 

Tabela 8.3: Valores médios das propriedades mecânicas de granitos aplicados nas tipologias PR_SC e PR_INJ; 

coeficiente de variação entre parêntesis (%). 

fcb (N/mm2) Ecb (kN/mm2) Ecb/fcb ftb (N/mm2) 

77.17 (2.41%) 18.67 (2.35%) 242.12 (4.75%) 3.93 (24.73%) 

8.3.3.2 Argamassa 

Na construção da parede PR_SC e na injeção da parede PR_INJ foram aplicadas argamassas pré-

doseadas da ‘Linha de Restauro Ex Novo’ da Fassa Bortolo. Esta linha é constituída por uma série de 

argamassas com diferentes aplicabilidades (assentamento, chapiscos, rebocos, massas de acabamento e 

injeção) e que foram concebidas para dar resposta às exigências da reabilitação e restauro em Veneza. 

Para tal, a Fassa Bortolo reuniu informações sobre as propriedades e as dosagens de argamassas 

antigas, de modo a conceber uma mistura adequada à manutenção de edifícios existentes e à 
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(a) (b) 

Figura 8.17: Diagrama (c-V) no ensaio LESE: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

  
(a) (b) 

Figura 8.18: Diagrama (c-V) no ensaio LEMC: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

Apesar de o ensaio no LEMC ter sido realizado com controlo de força, a obtenção do decaimento da 

curva foi conseguido mediante a alteração da margem de segurança definida no sistema. Deste modo, 

foi imposto que a interrupção do ensaio ocorreria quando a força alcançada fosse inferior a cerca de 

20% da força máxima registada. Este procedimento permitiu confirmar a capacidade limite da parede. 

Contudo, esta alteração não foi aplicada na parede PR_SC1 devido a uma incorreção na introdução da 

margem de segurança no sistema de controlo. Porém, face ao andamento da correspondente curva 

tensão-deformação, é razoável admitir que a resistência da parede não deveria ultrapassar os 16-

17N/mm2. 

Tal como foi registado no ensaio das restantes tipologias (capítulo 7), estas novas paredes 

evidenciaram um comportamento praticamente linear até cerca de 50% da tensão máxima. Os 

resultados extraídos dos ensaios encontram-se indicados na Tabela 8.10, verificando-se que a 

resistência à compressão (fcp) e o módulo de elasticidade (Ecp) foram semelhantes nos dois tipos de 

painéis e que a relação entre estes parâmetros, definida por k, se aproximou dos valores referidos na 

literatura. O acréscimo de rigidez entre a fase de primeira carga e de recarga foi de cerca de duas 

vezes. Em termos médios, o coeficiente de Poisson foi de apenas 0.08 em ambas as paredes e a 

extensão última (cu) foi superior nas paredes PR_SC em cerca de duas a três vezes em relação às 
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PR_INJ. A maior deformabilidade do material das juntas das paredes PR_SC devido à presença de 

alguns vazios pode contribuir para justificar este resultado.  

A análise comparativa entre a tensão máxima registada (fcp) e a tensão que originou as primeiras 

fissuras (cr) é apresentada na Figura 8.19, em termos dos seus valores absolutos e do seu cociente. 

Também aqui se obtiveram resultados similares nos dois painéis. 

Tabela 8.10: Propriedades mecânicas extraídas do ensaio de compressão uniaxial. 

Painel 
cr 

(N/mm2) 

fcp 

(N/mm2) 

cp(kN/mm2) k= cpfcp cu  

(%0) 
carga 

10-40% 

recarga recarga recarga 

PR_SC1 10.71 15.28 5.57 7.44 487.02 487.02 5.04 

PR_SC2 8.93 13.96 3.32 6.82 488.34 488.34 9.71 

PR_SC3 12.50 14.26 6.24 13.49 945.75 945.75 2.48 

média 10.71 14.50 5.04 9.25 640.37 640.37 5.74 

PR_INJ1 6.85 11.84 5.28 11.42 964.64 964.64 2.21 

PR_INJ2 6.85 11.20 6.93 11.18 998.05 998.05 2.21 

PR_INJ3 14.29 15.91 6.74 12.00 754.45 754.45 1.66 

média 9.33 12.98 6.32 11.53 905.71 905.71 2.03 

 

  
(a) (b) 

Figura 8.19: Ensaio de compressão das paredes PR_SC e PR_INJ: (a) comparação entre fcp(N/mm2) e 

cr(N/mm2) para todas as tipologias e (b) cr/ fcp (%). 

Relativamente ao módulo de elasticidade estimado pela medição das frequências naturais, verificou-se 

uma diferença significativa de valores, a rigidez avaliada pela via experimental foi muito superior 

(mais do dobro) à estimada pela identificação dinâmica. Nestas paredes houve uma maior dificuldade 

na identificação das frequências e na compatibilização dos resultados experimentais com os 

numéricos. A aplicação deste procedimento nas paredes originais PR tinha conduzido a resultados 

satisfatórios. Contudo, nos modelos melhorados os resultados não estiveram em concordância.  

8.4.4 Análise comparativa  

A análise comparativa entre a tipologia inicial PR e as versões melhoradas (PR_SC e PR_INJ) foi 

realizada a partir dos resultados estimados em cada caso. Foram adotados os valores médios por 
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tipologia e os parâmetros mecânicos analisados dizem respeito às tensões associadas às primeiras 

fissuras (cr), à extensão final (cu), à resistência à compressão (fcp), ao módulo de elasticidade (Ecp), e 

a partir do estabelecimento de relações entre estas grandezas. Os diagramas visualizados na Figura 

8.20 contêm os principais resultados da análise comparativa entre as três tipologias, que são 

sintetizados na Figura 8.21 através dos gráficos de rácios de parâmetros das paredes PR_SC e PR_INJ 

relativamente a PR. 
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Figura 8.20: Análise comparativa entre as tipologias PR, PR_SC e PR_INJ: (a) evolução de cr(N/mm2), 

fcp(N/mm2) e cu(%0); (b) cr/ fcp(%); (c) variação entre Ecarga(kN/mm2) e Erecarga(kN/mm2) e (d) variação entre 

kcarga e krecarga (fator E/fcp). 

Figura 8.21: Relação entre as propriedades mecânicas da parede PR das paredes PR_SC e PR_INJ, relativamente 

à parede PR. 
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Este diagrama permitiu estabelecer um análise comparativa por parâmetro mecânico, mediante a 

quantificação do fator a aplicar aos valores da parede PR para obter os resultados alcançados nas 

paredes PR_SC e PR_INJ.  

Comparando os resultados obtidos na tipologia PR com os extraídos das paredes PR_SC e PR_INJ 

pode referir-se o seguinte: 

 Em ambas as propostas foi visível o acréscimo de rigidez e de resistência relativamente à 

parede original. 

 Devido à maior proximidade de valores entre CR e fcp foi possível constatar que a rotura da 

parede PR foi mais brusca que a registada na PR_SC e PR_INJ, Figura 8.20b). Contudo, 

realça-se o caracter frágil associado a alvenarias constituídas por pedras de grandes 

dimensões, uma vez que após o registo das primeiras fissuras a capacidade limite é 

rapidamente alcançada. 

 Devido à melhoria das condições de apoio das pedras, a resistência à compressão sofreu um 

aumento de aproximadamente três vezes e meia na tipologia PR_SC e de cerca de três vezes 

na tipologia PR_INJ. Deste modo, as duas propostas apresentaram um acréscimo de 

resistência similar. Em estudos semelhantes realizados em alvenarias de três folhas, o processo 

de injeção conduziu ao aumento de resistência de cerca de duas vezes (Silva, 2012). 

 O acréscimo mais significativo foi ao nível do módulo de elasticidade, sendo mais expressivo 

durante a fase de carga. A parede PR_INJ exibiu aumento de rigidez em fase de carga de 

dezanove vezes e a parede PR_SC de quinze vezes. Uma vez que as argamassas aplicadas nos 

dois casos apresentaram idênticas caracterícticas mecânicas, a diferença de resultados pode ser 

devida à eficácia do processo de injeção, que conseguiu colmatar os vazios existentes. Na 

realidade, na tipologia PR_SC foram observadas algumas zonas de vazios, apesar de numa 

percentagem reduzida. Foram, igualmente, registados acréscimos de rigidez durante a fase de 

recarga. Neste caso, o valor obtido para a parede PR_INJ foi também ligeiramente superior ao 

da PR_SC. Resultados obtidos em paredes de três folhas após injeção revelaram acréscimos de 

rigidez na ordem de duas vezes e meio (Silva, 2012). 

 A extensão última das paredes melhoradas foi muito inferior à obtida na parede original, 

evidenciando a elevada deformabilidade de paredes que possuem calços e argamassa com 

fracas caraterísticas mecânicas no assentamento das pedras (caso da PR). 

 O aumento da resistência à compressão e do módulo de elasticidade conduziram ao aumento 

do fator k em fase de carga e de recarga (mais evidente em carga). Verificou-se que o valor k 

obtido nas paredes PR_SC e PR_INJ aproximou-se das relações indicadas na literatura, 

principalmente em fase de recarga (entre 500 a 1000). 

 Efetivamente, os resultados evidenciados pelas duas novas tipologias foram satisfatórios e 

muito similares quando solicitadas por ações verticais. Deste modo, consistem em duas 

técnicas de intervenção a aplicar em paredes com caraterísticas idênticas às estudadas quando 
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capacidade resistente estimada nos ensaios de compressão uniaxial, indicados na secção 8.4 do 

presente capítulo (valores médios de 14.50N/mm2 para PR_SC e de 12.98N/mm2 para a PR_INJ).  

Nesta fase do ensaio foi estimado o módulo de elasticidade. Em termos médios obteve-se valor de 

5.8kN/mm2 nas paredes PR_SC e de 10.2kN/mm2 nas paredes PR_INJ. Comparativamente com os 

valores avaliados nos ensaios de compressão, verificou-se um acréscimo de cerca de 15% nas PR_SC 

e de 61% nas PR_INJ. Pelo facto da tensão imposta ser muito inferior à resistência à compressão 

destas paredes (menos de 10%), os resultados podem não ser diretamente comparáveis com os 

anteriores dado que o módulo de elasticidade é habitualmente quantificado para uma tensão entre 10 a 

40% da tensão máxima.  

8.5.1.2 Dano e mecanismos de rotura 

Do mesmo modo que nos ensaios de corte dos modelos iniciais, a identificação dos mecanismos de 

dano foi realizada a partir da análise dos deslocamentos registados pelos sensores colocados ao longo 

da secção transversal (abertura/fecho de juntas, deformada lateral da parede e marcação das linhas de 

rotura no alçado).  

Nestas paredes, o mecanismo de rotura foi genericamente de rocking pela base durante todo o ensaio e 

nos dois sentidos do movimento, até se alcançar o deslocamento máximo horizontal pré-definido 

(sensivelmente de 53mm). Como exceção, refere-se a parede PR_SC6 que, para além de rocking pela 

base até o deslocamento de 28mm, apresentou rotura no segundo nível de juntas devido a uma falha de 

argamassa nessa camada. Neste caso, após a mobilização dessa junta, a parede iniciou o movimento de 

rocking a este nível.  

Como exemplo, na Figura 8.23 e Figura 8.24 apresentam-se os resultados do painel PR_SC5 e 

PR_SC6, nomeadamente os mecanismo de rotura indicados no alçado, acompanhados por imagens, 

pela representação gráfica da abertura/fecho das juntas monitorizadas e pela evolução do perfil da 

deformada lateral. Estes dois casos são representativos dos mecanismos de danos observados, tanto 

nas PR_SC como nas PR_INJ. As medições registadas pelos sensores permitiram confirmar o 

mecanismo de rotura observado durante o ensaio. Os resultados relativos aos restantes ensaios podem 

ser consultados no anexo G. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 8.25: Diagrama força-deslocamento das paredes PR_SC e curva envolvente: (a) PR_SC4 (=0.4N/mm2); 

(b) PR_SC5 (=0.8N/mm2) e (c) PR_SC6 (=1.2N/mm2). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 8.26: Diagrama força-deslocamento das paredes PR_INJ e curva envolvente: (a) PR_INJ4 

(=0.4N/mm2); (b) PR_INJ5 (=0.8N/mm2) e (c) PR_INJ6 (=1.2N/mm2). 

As curvas obtidas são praticamente simétricas nos dois sentidos do movimento e apresentam uma 

forma em S caraterística do mecanismo de rotura por rocking. Estas paredes possuem elevada 

capacidade de deformação (atingiram o deslocamento máximo pré-definido), ao mesmo tempo que 

apresentam uma reduzida degradação de rigidez e de resistência após atingir pico de tensão. Contudo, 
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as paredes evidenciam alguma capacidade de dissipação de energia associada à deformação da 

argamassa (da base e na parede PR_SC6 na segunda junta) e ao atrito desenvolvido na superfície de 

contato. 

Tal como se verificou nos modelos experimentais iniciais apresentados no capítulo 8, a força lateral 

máxima depende do nível de pré-compressão, sendo possível estabelecer uma correspondência linear 

entre estas grandezas, com um coeficiente de correlação superior a 0.98. 

Na Figura 8.27 encontram-se representadas as curvas envolventes para os ciclos positivos e negativos, 

bem como os diagramas que apenas contêm as curvas médias finais para as paredes ensaiadas. Da 

análise dos referidos diagramas pode afirmar-se que não existe uma diferença significativa entre os 

dois ciclos de deslocamentos (positivo e negativo), evidenciando assimetria no comportamento das 

paredes. 

 

(a) 

(b) 

Figura 8.27: Curvas envolventes para os ciclos de deslocamentos positivos e negativos; curvas médias finais: (a) 

paredes PR_SC e (b) paredes PR_INJ. 

Os diagramas equivalentes para as quatro fases do ensaio (flexão inicial, fendilhação, força máxima e 

deslocamento máximo) obtidos da curva média encontram-se representados na Figura 8.28, e na 

Tabela 8.11 o valor da força e do deslocamento correspondente a cada fase, bem como a ductilidade 

para o deslocamento máximo. 
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(a) (b) 

Figura 8.28: Diagramas equivalentes para as quatro fases do ensaio: (a) paredes PR_SC e (b) paredes PR_INJ. 

Em termos de força lateral e para a mesma tensão vertical, as duas tipologias apresentaram resultados 

similares nas quatro fases em análise. Verificou-se o acréscimo das forças Hcr, Hmax e Hdmax à medida 

que aumenta o nível de pré-compressão e numa proporção semelhante. Em ambas as tipologias, a 

relação entre Hcr/Hmax foi de cerca de 0.87 e entre Hdmax/Hmax de sensivelmente 0.98. De facto, a perda 

de resistência foi muito reduzida devido ao mecanismo de rocking que dominou o comportamento 

destas paredes. A ductilidade foi sofrendo algumas variações entre paredes, mas sem exibir uma 

tendência de aumento ou de diminuição com a variação da tensão vertical. A parede PR_SC6 

apresentou uma ductilidade muito inferior à das restantes paredes, provavelmente devido ao diferente 

modo de rotura. 

Tabela 8.11: Parâmetros da curva envolvente média, paredes PR_SC e PR_INJ.  

Painel 
Hf 

(kN) 
df 

(mm) 
Hcr 

(kN) 
dcr 

(mm) 
Hmáx 
(kN) 

dHmáx 
(mm) 

Hdmáx 
(kN) 

dmáx 
(mm) 



PR_SC4 
(=0.4N/mm2) 

31.05 1.51 53.54 8.02 62.26 16.95 61.57 49.28 6.14 

PR_SC5 
(=0.8N/mm2) 

29.95 1.51 77.95 7.78 91.04 18.30 87.41 54.91 7.06 

PR_SC6 
(=1.2N/mm2) 

39.09 2.21 110.05 17.39 124.47 35.56 121.59 52.32 3.00 

PR_INJ4 
(=0.4N/mm2) 

40.35 1.81 53.38 5.73 59.69 24.80 58.61 49.48 8.63 

PR_INJ5 
(=0.8N/mm2) 

59.78 1.11 85.53 4.60 88.88 10.36 88.75 46.14 10.02 

PR_INJ6 
(=1.2N/mm2) 

59.25 2.46 104.67 8.67 131.00 27.91 129.74 51.98 6.00 

 

Degradação da rigidez 

A degradação da rigidez lateral (k) com o drift por tipologia (PR_SC e PR_INJ) pode ser observada na 

Figura 8.29. Genericamente, as paredes evidenciaram uma rigidez inicial elevada que foi reduzindo de 

forma pronunciada com o aumento da deformada lateral. Uma função do tipo exponencial parece 

representar a degradação da rigidez para todas as paredes analisadas, tal como se verificou nas paredes 

inicialmente ensaiadas (capítulo 8) e em estudos similares (Vasconcelos, 2005; Silva, 2012). A 

variação da rigidez para as quatros fases do ensaio por parede está indicada na Figura 8.30 e na Tabela 

8.12 encontram-se resumidos os principais resultados desta análise. 
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Figura 8.29: Evolução da degradação da rigidez (k) com o drift: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 
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Figura 8.30: Valor da rigidez (k) para as quatro fases do ensaio: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

Tabela 8.12: Valores do drift e da rigidez (k) nas paredes PR_SC e PR_INJ.  

Painel 
drif (%) k (kN/mm) 

df dcr dHmáx dmáx df dcr dHmáx dmáx 

PR_SC4 (=0.4N/mm2) 0.084 0.45 1.13 2.74 20.50 6.67 3.05 1.25 

PR_SC5 (=0.8N/mm2) 0.084 0.43 1.02 3.05 19.85 10.02 4.98 1.59 

PR_SC6 (=1.2N/mm2) 0.12 0.97 1.98 2.91 17.73 6.33 3.50 2.32 

PR_INJ4 (=0.4N/mm2) 0.10 0.32 8.58 1.92 22.34 9.32 2.41 1.18 

PR_INJ5 (=0.8N/mm2) 0.062 0.26 0.58 2.56 53.66 18.58 8.58 1.92 

PR_INJ6 (=1.2N/mm2) 0.14 0.48 1.55 2.89 24.08 12.08 4.69 2.50 

 

Energia de dissipação e coeficiente de amortecimento 

Esta análise teve início no traçado dos diagramas que traduzem a evolução da energia dissipada e 

acumulada por ciclo de deslocamentos por tipo de parede, Figura 8.31e Figura 8.32. 

Para os dois modelos de parede, a energia dissipada acumulada aumentou com o nível de pré-

compressão, uma vez que a capacidade resistente também aumentou. Genericamente e em todos os 
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painéis, para o mesmo patamar de deslocamento o 1ºciclo exibiu maior energia de dissipação que os 

ciclos sucessivos. Em termos médios foi na ordem dos 7% para as PR_SC e de 12% para as PR_INJ. 

Na parede PR_SC6 verificou-se um acréscimo da energia dissipada comparativamente com os 

restantes painéis, PR_SC4 e PR_SC5, que mostraram valores idênticos apesar do diferente nível de 

tensão vertical. Este fenómeno está relacionado com o maior dano registada na parede PR_SC6. Nas 

paredes PR_INJ observou-se um aumento progressivo da energia com o aumento da pré-compressão. 

Nestas paredes, a base de assentamento das paredes é constituída por calços e argamassa. A 

deformação desse material e o atrito gerado na superfície de contato condicionaram a resposta para 

diferentes níveis de carga vertical. Estes factos são igualmente confirmados pela leitura da Figura 8.33, 

que traduz a evolução da energia dissipada (soma dos três ciclos por patamar de deslocamento) com o 

aumento da deformada lateral. 

(a) (b) 

(c) 
Figura 8.31: Evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos:                          

(a) PR_SC4 (=0.4N/mm2); (b) PR_SC5 (=0.8N/mm2) e (c) PR_SC6 (=1.2N/mm2). 
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(c) 

Figura 8.32: Evolução da energia dissipada e dissipada acumulada por ciclo de deslocamentos:                           

(a) PR_INJ4 (=0.4N/mm2); (b) PR_INJ5 (=0.8N/mm2) e (c) PR_INJ6 (=1.2N/mm2). 

(a) (b) 

Figura 8.33: Evolução da energia dissipada (somatório dos três ciclos) por drift: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

A análise da capacidade efetiva de dissipação de energia das paredes passa pela estimativa da razão 

Ediss/Einp, bem como do coeficiente de amortecimento (), indicados na Figura 8.34 e Figura 8.35, 

respetivamente. Apesar da elevada capacidade de deformação não linear, as paredes são capazes de 

dissipar energia durante o mecanismo de rocking. Numa primeira fase do ensaio, verificou-se uma 

redução da energia dissipada até próximo do início da fissuração, com tendência para estabilizar nas 

fases seguintes. De um modo geral, as paredes PR_SC6 e PR_INJ5 evidenciaram um maior 

amortecimento. Na Tabela 8.13 e Tabela 8.14 encontram-se resumidos os resultados desta análise para 

as quatro fases do ensaio. 

(a) (b) 

Figura 8.34: Evolução da energia dissipada (somatório dos três ciclos) por drift: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 
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(a) (b) 

Figura 8.35: Evolução da energia dissipada (somatório dos três ciclos) por drift: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 

Tabela 8.13: Valores médios para as quatros fases de ensaio da tipologia PR_SC: energia de dissipação (Ediss), 

energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento () e drift. 

Painel 
σ/σmax 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

(%) 


(%) 
drift 
(%) 

PR_SC4 (=0.4N/mm2) 2.76      

Hf  30.19 67.92 44.43 10.09 0.084 

Hcr  163.70 615.89 26.59 6.07 0.45 

Hmax  553.16 2009.55 27.53 6.94 1.13 

Hdmax  1428.95 5278.27 27.07 7.48 2.74 

PR_SC5 (=0.8N/mm2) 5.52      

Hf  25.64 61.22 41.85 8.94 0.084 

Hcr  218.37 777.75 28.08 5.70 0.43 

Hmax  543.33 2601.49 20.89 5.17 1.02 

Hdmax  1534.09 8801.67 17.43 4.95 3.05 

PR_SC6 (=1.2N/mm2) 8.28      

Hf  45.72 112.19 40.68 8.37 0.12 

Hcr  831.37 2453.22 33.89 6.90 0.97 

Hmax  2644.16 7532.46 35.01 9.25 1.98 

Hdmax  2971.24 10238.11 29.00 7.38 2.91 

Tabela 8.14: Valores médios para as quatros fases de ensaio da tipologia PR_INJ: energia de dissipação (Ediss), 

energia de entrada (Einp), razão (Ediss/Einp), coeficiente de amortecimento () e drift. 

 
σ/σmax 
(%) 

Ediss 

(kN.mm) 
Einp 

(kN.mm) 
Ediss/Einp 

(%) 


(%) 
drift 
(%) 

PR_INJ4 (=0.4N/mm2) 3.08      

Hf  37.12 92.88 39.89 8.11 0.10 

Hcr  121.26 420.71 28.82 6.60 0.32 

Hmax  629.25 3036.77 20.72 5.86 1.38 

Hdmax  944.24 5047.50 18.71 5.20 2.75 

PR_ INJ5 (=0.8N/mm2) 6.16      

Hf  51.29 98.11 52.13 12.04 0.062 
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Hcr  231.95 645.45 35.94 9.31 0.26 

Hmax  582.98 1463.81 39.83 10.08 0.58 

Hdmax  2072.95 6170.90 33.59 7.90 2.56 

PR_ INJ6 (=1.2N/mm2) 9.24      

Hf  75.13 179.23 41.85 8.25 0.14 

Hcr  413.43 1024.36 40.34 7.36 0.48 

Hmax  1756.46 5145.88 34.10 7.63 1.55 

Hdmax  2885.45 10285.66 28.04 6.78 2.89 

8.5.2 Análise comparativa entre as paredes melhoradas e as paredes originais  

Nesta seção, pretende-se estabelecer uma análise comparativa entre os resultados obtidos nas paredes 

PR_SC e PR_INJ apresentados nas secções anteriores e os resultados da tipologia PR referidos no 

capítulo 8.  

8.5.2.1 Diagramas força-deslocamento e avaliação da capacidade resistente 

A Figura 8.36 apresenta os diagramas histeréticos para as diferentes paredes, agrupados por nível de 

tensão vertical.  

(a) (b) (c) 

Figura 8.36:Diagrama força-deslocamento obtidos da curva envolvente média para as paredes PR_SC, PR_INJ e 

PR considerando: (a) =0.4N/mm2; (b) =0.8N/mm2 e (c) =1.2N/mm2. 

Destes diagramas, realça-se a diferença entre o deslocamento último alcançado pelas paredes 

melhoradas face às originais. Em termos de capacidade resistente lateral, a variação foi pouco 

expressiva, estando esta grandeza essencialmente dependente da geometria e do equilíbrio de forças. 

Na Figura 8.37 encontram-se representados os histogramas com o valor da força e do deslocamento 

para as quatros fases do ensaio (flexão inicial, fendilhação, força máxima e deslocamento máximo), 

que permitem confirmar as observações anteriormente referidas.  
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(a) (b) 

Figura 8.37: Análise comparativa entre as paredes PR_SC, PR_INJ e PR: (a) variação da força lateral nas quatro 

fases do ensaio e (b) variação do deslocamento nas quatro fases do ensaio. 

Desta análise comparativa pode referir-se o seguinte: 

 O acréscimo de Hmax nas paredes PR_SC e PR_INJ foi de sensivelmente de 21% para a tensão 

vertical de 0.4N/mm2, de 2.5% para 0.8N/mm2 e de 7% para 1.2N/mm2. Maiores diferenças 

foram registadas para o Hcr, correspondendo a um acréscimo de 44% para a tensão vertical de 

0.4N/mm2, de 22% para 0.8N/mm2 e de cerca de 6% para 1.2N/mm2. Deste modo, as paredes 

melhoradas iniciaram o processo de fendilhação (neste caso pela base) para forças superiores, 

principalmente para níveis de pré-compressão mais baixos, que correspondem aos níveis de 

tensão mais comuns em paredes reais. No final do ensaio, todas as paredes evidenciaram uma 

perda de resistência nula ou muito reduzida (no máximo de 2%). 

 O acréscimo do deslocamento último foi muito significativo nas paredes melhoradas, sendo 

mais expressivo para a menor tensão vertical. Neste caso, correspondeu a um acréscimo de 

cerca de 290%. Para os níveis de compressão mais elevados (0.4 e 0.8N/mm2) o aumento foi 

de aproximadamente 73%. Nas paredes melhoradas destaca-se ainda a considerável diferença 

entre o deslocamento associado à força máxima e o deslocamento último, que não ocorreu nas 

paredes PR. 

 
8.5.2.2 Rigidez, drift e ductilidade 

A análise da degradação da rigidez lateral e dos valores encontrados nas quatro fases do ensaio, por 

nível de tensão vertical e considerando os diferentes tipos de parede, encontra-se representada na 

Figura 8.38. As paredes PR_INJ e PR_SC evidenciaram uma rigidez inicial muito elevada e superior à 

da parede PR, mas que reduziu de forma acentuada ao longo do ensaio. No final, e independentemente 

do nível de tensão vertical, a rigidez das paredes melhoradas foi ligeiramente inferior à da parede PR. 

O mecanismo de rotura das paredes PR_SC e PR_INJ justifica estes resultados, uma vez que o dano 

localizou-se apenas na junta da base que no final do ensaio estava totalmente danificada. 
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(a) (b) (c) 

Figura 8.38: Análise da degradação de rigidez ao longo do ensaio e para as quatro fases do ensaio:                    

(a) =0.4N/mm2; (b) =0.8N/mm2 e (c) =1.2N/mm2. 

Na Figura 8.39 encontram-se indicados os valores da ductilidade e do drift para as diversas paredes, 

por nível de tensão vertical e considerando apenas duas fases do ensaio (carga máxima, Hmax e 

deslocamento máximo, dmax). 

(a) (b) 

Figura 8.39: Análise de parâmetros na fase da força máxima (Hmax) e do deslocamento máximo (dmax) para as 

paredes PR_SC, PR_INJ e PR, considerando diferentes níveis de tensão vertical: (a) evolução da ductilidade e 

(b) evolução do drift.  

Da análise comparativa presente na figura anterior pode referir-se o seguinte: 

 No final do ensaio, a ductilidade das paredes PR_SC e PR_INJ foi superior à da parede PR 

para os diferentes níveis de tensão vertical, com exceção da parede PR_SC6. Em média, o 

acréscimo foi de aproximadamente duas vezes e meia. Observou-se ainda um ligeiro aumento 

deste parâmetro entre os níveis de pré-compressão de 0.4 e 0.8N/mm2. Para a tensão vertical 

mais elevada (1.2N/mm2), as diferenças observadas foram muito menores devido à diminuição 

acentuada da ductilidade das paredes melhoradas, nomeadamente do painel PR_SC6.  

 Para o pico de tensão (Hmax), o valor da ductilidade foi genericamente semelhante entre 

tipologias e nível de pré-compressão. 
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 O acréscimo da capacidade de drift das paredes melhoradas também foi superior no final do 

ensaio, sendo de aproximadamente três vezes para a tensão vertical de 0.4N/mm2 e de cerca de 

duas vezes nos restantes níveis de pré-compressão.  

 Para o nível de tensão vertical mais baixo (0.4N/mm2) e mais comum em edifícios antigos, as 

paredes PR_SC e PR_INJ evidenciaram apreciáveis ganhos de ductilidade e de deformação 

lateral. 

 
8.5.2.3 Energia de dissipação e coeficiente de amortecimento 

A análise da razão Ediss/Einp e do coeficiente de amortecimento () para os diferentes níveis de tensão 

vertical e considerando os valores correspondentes aos quatros estados limite, encontram-se indicados 

na Figura 8.40 e Figura 8.41, respetivamente. 

Desta análise pode referir-se o seguinte: 

 A evolução observada no diagrama de energias Ediss/Einp é similar à obtida no diagrama do 

coeficiente de amortecimento. 

 É evidente a influência do nível de tensão vertical nas paredes PR, comparativamente com a 

resposta das paredes PR_SC e PR_INJ. À medida que a pré-compressão aumenta, a 

capacidade de dissipação energia das paredes aproxima-se devido à diminuição da energia 

dissipada das paredes PR. De facto, nesta tipologia verificou-se uma redução da propagação 

do dano para níveis de tensão vertical mais elevados. No caso das paredes melhoradas, esse 

efeito não foi tão visível uma vez que o mecanismo de dano foi sensivelmente o mesmo, 

independentemente da tensão vertical instalada. 

 Na fase inicial do ensaio (até drift de 0.05%), as paredes melhoradas evidenciaram um 

decrescimento de energia mais acentuado que as paredes originais. Contudo, após a formação 

do mecanismo de rotura, observou-se uma tendência de estabilização. 

 Genericamente, o coeficiente de amortecimento das paredes PR foi superior ao das paredes 

PR_SC e PR_INJ, sendo mais evidente para o nível de tensão mais baixo. No final do ensaio, 

o coeficiente de amortecimento das paredes melhoradas foi na ordem dos 7%, valor 

praticamente constante por nível de tensão vertical e para as diversas fases do ensaio. Na 

parede PR, verificou-se uma variação mais acentuada por nível de pré-compressão e com uma 

ligeira tendência de redução ao longo do ensaio (intervalo de valores: 26% na fase inicial e 

11% no final do ensaio). 

 O maior coeficiente de amortecimento das paredes PR esteve associado a um mecanismo de 

rotura que originou danos consideráveis nestes painéis. Por outro lado, as paredes PR_SC e 

PR_INJ apresentaram alguma capacidade de dissipação de energia associada a um coeficiente 

de amortecimento inferior ao das paredes PR, mas que foi obtido para uma estrutura que 

praticamente ficou sem danos no final ensaio. 
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(a) (b) (c) 

Figura 8.40: Análise da evolução da razão Ediss/Einp das diversas paredes; valores associados às quatro fases do 

ensaio: (a) =0.4N/mm2; (b) =0.8N/mm2 e (c) =1.2N/mm2. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 8.41: Análise da evolução do coeficiente de amortecimento das diversas paredes; valores associados às 

quatro fases do ensaio: (a) =0.4N/mm2; (b) =0.8N/mm2 e (c) =1.2N/mm2. 

8.5.2.4 Síntese dos resultados  

Face aos resultados obtidos nos ensaios de corte pode referir-se que, as técnicas de intervenção 

propostas melhoraram o desempenho das alvenarias estudadas. Realça-se o incremento do drift e da 

ductilidade das paredes PR_SC e PR_INJ, e o facto de no final do ensaio os danos registados serem 

muito reduzidos, concentrando-se genericamente na base das paredes. A capacidade de dissipação de 

energia e o amortecimento foram os únicos parâmetros que diminuíram devido ao mecanismo de dano 

desenvolvido. Para uma melhor perceção do exposto, na Figura 8.42 encontra-se indicado o acréscimo 

em percentagem dos valores obtidos nas paredes PR_SC e PR_INJ face à parede PR, relativamente a 

alguns dos parâmetros analisados.  
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Figura 8.42: Acréscimo do valor de parâmetros de análise entre as paredes PR_SC e PR_INJ relativamente às 

paredes PR. 

Na maioria das situações, observou-se um acréscimo das grandezas analisadas (com amplitude 

variável), à exceção do coeficiente de amortecimento. Os maiores incrementos ocorreram para a 

tensão vertical de 0.4N/mm2, correspondendo ao nível de pré-compressão mais comum nos edifícios 

antigos analisados.  

A técnica de injeção aplicada nas paredes PR_INJ revelou-se muito eficaz, uma vez que garantiu o 

adequado preenchimento dos vazios internos, o funcionamento em conjunto dos blocos de pedra e o 

mecanismo de rotura foi idêntico em todos os ensaios. Relativamente às paredes PR_SC, os resultados 

também foram satisfatórios. Contudo, neste caso realça-se a necessidade de garantir que as pedras 

possuam uma superfície de assentamento quase horizontal, de modo a evitar a colocação de calços. 

Em função da regularidade dessas superfícies, podem surgir zonas de vazios no interior das paredes 

(dependente também da espessura dos panos de parede), que podem originar roturas localizadas e 

variações no comportamento global dos painéis, como foi o caso da parede PR_SC6. 

8.6 Comentários finais 

Com o objetivo de avaliar a eficácia de técnicas de intervenção a aplicar a paredes reais, foram 

construídos modelos experimentais em laboratório, submetidos posteriormente a ensaios de 

compressão uniaxial e a ensaios de corte cíclicos no plano. Partindo de uma tipologia frequente em 

alvenarias de edifícios antigos do Porto, foram propostas duas variantes ao nível do processo 

construtivo e de intervenções após a construção. A primeira solução consistiu numa parede sem 

calços, onde foi aplicada uma argamassa comercial (PR_SC). A segunda consistiu numa alvenaria 

com idêntico processo construtivo à das alvenarias originais, mas onde foi aplicada a técnica de 

injeção com recurso a uma argamassa comercial (PR_INJ).  

Numa primeira fase, foi realizada a caraterização geométrica dos modelos em alçado, mediante o 

levantamento da dimensão dos elementos constituintes, e a irregularidade das paredes foi quantificada 

através de índices associados à geometria. Na análise da secção transversal, foram avaliadas as 

percentagens dos materiais, nomeadamente das pedras, da argamassa em conjunto com os calços e dos 
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vazios. Concluiu-se que nas paredes PR_INJ, os vazios interiores foram totalmente preenchidos, o que 

evidenciou a eficácia do processo de injeção. Nas paredes PR_SC observaram-se vazios interiores 

(numa pequena percentagem), devido à dificuldade de assentamento de pedras de grandes dimensões 

que não tenham as faces perfeitamente alinhadas. 

Na sequência dos ensaios de compressão e de corte efetuados em doze painéis de parede, verificou-se 

que as soluções de intervenção apresentadas permitiram melhorar o comportamento estrutural das 

alvenarias.  

Os principais aspetos a salientar dos ensaios de compressão são: 

 As paredes melhoradas apresentaram menos fissuras ao longo do ensaio. A tensão associada 

às primeiras fissuras foi aproximadamente três vezes superior à das paredes originais. 

 Verificou-se um acréscimo de resistência similar nas duas propostas, cerca de três vezes mais. 

 A maior variação ocorreu no módulo de elasticidade em fase de carga; na parede PR_INJ o 

aumento foi de dezanove vezes e na parede PR_SC de quinze vezes. Foram igualmente 

registados aumentos da rigidez durante a fase de recarga, cerca de nove vezes para ambas as 

paredes. 

Os principais aspetos a salientar dos ensaios de corte são: 

 Comparativamente com as paredes originais, os danos registados nas paredes melhoradas 

foram muito reduzidos. O mecanismo dominante foi de rocking pela base, à exceção do painel 

PR_SC6 que também foi rocking mas numa junta superior.  

 Acentuado incremento do drift e da ductilidade das paredes melhoradas. 

 Devido ao mecanismo de rotura das paredes PR_SC e PR_INJ, a capacidade de dissipação de 

energia e o amortecimento foram os únicos parâmetros que diminuíram. Contudo, o maior 

coeficiente de amortecimento das paredes PR esteve associado a danos consideráveis destes 

painéis. 

Como síntese dos resultados apresentados e analisados, na Figura 8.43 encontra-se indicada a variação 

dos principais parâmetros de análise para as paredes PR_SC e PR_INJ, obtida a partir da relação entre 

os valores obtidos nas paredes melhoradas relativamente à parede original PR para a tensão vertical de 

0.4N/mm2. 

Face ao exposto, pode concluir-se que quando estas paredes se encontram solicitadas por ações 

verticais e horizontais no plano, as duas soluções de intervenção propostas conduziram a resultados 

satisfatórios e similares. Deste modo, consistem em duas técnicas de consolidamento possíveis de ser 

aplicadas em alvenarias típicas da cidade do Porto, uma vez que permitiram obter apreciáveis ganhos 

de resistência, de rigidez e de ductilidade, principalmente para os níveis de tensão vertical usualmente 

presentes neste tipo de estruturas. 
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(a) (b) 

Figura 8.43: Relação entre as propriedades das paredes melhoradas relativamente à parede PR para 

=0.4N/mm2: (a) PR_SC e (b) PR_INJ. 
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Comentários Finais e Desenvolvimentos Futuros 

9.1 Comentários finais 

A caraterização mecânica de paredes em alvenaria de pedra pertencentes a edifícios antigos continua a 

constituir um grande desafio devido às incertezas associadas ao funcionamento destas estruturas e 

dada a necessidade de se definir técnicas de intervenção mais adequadas na reabilitação deste tipo de 

construções.  

O presente trabalho de investigação centrou-se no estudo de alvenarias de granito de folha única 

típicas de paredes de edifícios antigos da cidade do Porto, com o intuito de se propor uma metodologia 

de análise que permita a partir do levantamento geométrico e material de paredes reais estimar o 

desempenho estrutural sob ações verticais e ações horizontais no plano. As análises realizadas e os 

resultados obtidos neste trabalho devem ser encarados como um primeiro passo na validação de uma 

metodologia que deverá ser aplicada de forma sistemática em mais casos de estudo. Consiste num 

trabalho com uma forte componente experimental mas que, mesmo assim, se revelou insuficiente face 

aos objetivos propostos. 

Neste sentido, o estudo iniciou-se pela pesquisa de metodologias de análise desenvolvidas em Itália e 

aplicadas na caraterização geométrica, material e mecânicas de alvenarias antigas, que conduziram ao 

desenvolvimento de procedimentos aplicados na avaliação da vulnerabilidade das construções e na 

definição de formas de intervenção numa fase pós-sismo. 

Tendo por base a pesquisa efetuada, procedeu-se ao levantamento geométrico por registo fotográfico e 

à recolha de amostras de materiais em vinte e quatro paredes pertencentes a edifícios antigos que se 

encontravam em obras de reabilitação estrutural, a maioria localizados no centro histórico da cidade do 

Porto. A observação visual no local bem como a quantificação da percentagem de materiais (na 

maioria dos casos em alçado) permitiu concluir que genericamente se tratam de alvenarias de junta 

argamassada constituídas por pedras de média a grande dimensão (medida da diagonal variável entre 

0.20 a 1.10m, em média na ordem dos 0.50m) dispostas segundo alinhamentos preferencialmente 

horizontais e assentes em calços de pedra e, muito pontual, em pedaços de tijolo. A espessura da 

secção transversal mais comum é 0.30m, surgindo também situações de paredes de folha dupla nos 

pisos inferiores com espessuras de 0.45 e 0.55m. Da quantificação da quantidade dos elementos 



Capítulo 9 

9.2 

constituintes em alçado (pedra e material das juntas designado de enchimento) verificou-se que em 

média a percentagem de pedra é de 80% e a do enchimento de 20%. Num dos casos de estudo também 

foi possível examinar a constituição da secção transversal de paredes com 0.30, 0.40 e 0.5m de 

espessura, observando-se vazios no seu interior impercetíveis da análise do alçado, e com maior 

expressão em paredes com maior espessura (0.7% para espessura de 0.3m; 2.6% para 0.40m e 3.8% 

para 0.50m). De facto, as pedras de considerável dimensão são primeiro assentes em calços no bordo 

exterior para garantir estabilidade, e a argamassa de refechamento das juntas é colocada numa fase 

posterior, podendo não conseguir penetrar em toda a espessura da parede.  

Da recolha de amostras de materiais dos casos de estudo foram realizados ensaios de caraterização 

mecânica em laboratório. Verificou-se que o granito de cor amarelada apresenta razoável estado de 

conservação, a resistência à compressão variou entre cerca de 50 a 70N/mm2 (valor médio na ordem 

dos 60N/mm2), o módulo de elasticidade foi aproximadamente de 20kN/mm2 e a resistência à tração 

foi de 3.5N/mm2. As dez amostras de argamassa extraídas de paredes de diferentes edifícios foram 

submetidas a ensaios de caracterização química e mineralógica, concluindo-se que se trata de uma 

argamassa à base de cal, provavelmente aérea, com agregado de natureza granítica, correntemente 

designado de saibro, com traço de 1:3. Na tentativa de avaliar a resistência à compressão da argamassa 

original, duas amostras foram encabeçadas e ensaiadas à compressão, obtendo-se um valor médio da 

resistência à compressão de 1N/mm2, valor consentâneo com os resultados obtidos em estudos 

similares. Apesar do número limitado de casos analisados, estes resultados permitiram extrair 

conclusões muito interessantes sobre a constituição deste tipo de alvenarias, servindo como ponto de 

partida na interpretação do comportamento destas estruturas. 

Foi proposta uma estratégia para a quantificação de índices numéricos parciais e globais relacionados 

com a forma e o modo de organização das pedras, que conduziram a uma classificação das alvenarias 

quanto à sua irregularidade pela observação direta da geometria do alçado. Consiste numa primeira 

tentativa de quantificar numericamente a irregularidade de alvenarias a partir da análise de parâmetros 

métricos e tendo como referência as regras de arte inerentes à construção murária. Foram propostas 

três classes de irregularidade associadas a intervalos de valores, definidos após a aplicação da 

metodologia aos levantamentos geométricos das paredes pertencentes aos casos de estudo. As 

conclusões extraídas desta análise devem ser encaradas como um ponto de partida, a afinar com a 

inclusão de mais casos. 

A realização de um programa experimental em painéis de parede extraídos de um edifício adotado 

como caso de estudo (ensaios de compressão uniaxial, de compressão diagonal, de deslizamento e de 

corte) permitiram quantificar diversos parâmetros mecânicos (por exemplo, resistência, módulo de 

elasticidade, coesão, ductilidade), avaliar o funcionamento de estruturas reais quando solicitadas por 

diferentes tipos de ações e comparar os resultados obtidos com expressões e valores apresentados em 

códigos e bibliografia diversa. Em particular, no ensaio de compressão uniaxial os resultados obtidos 

revelaram valores de resistência dentro do intervalo previsto e valores de módulo de elasticidade 

inferiores aos esperados, nomeadamente quando comparados com propostas regulamentares. Pela 
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injecção de argamassa num dos painéis analisados foi possível constatar que a elevada 

deformabilidade da estrutura está em parte relacionada com a existência de grandes vazios no interior 

da secção da parede, uma vez que a operação de injecção de uma argamassa pobre permitiu obter 

apreciáveis ganhos de rigidez e de resistência. Este primeiro estudo experimental serviu de referência 

ao trabalho a desenvolver posteriormente. 

Com o objetivo de estimar as características de resistência e de deformabilidade de alvenarias típicas 

da cidade do Porto, e de avaliar a influência da geometria no desempenho estrutural, foram construídos 

em laboratório e à escala real quatro modelos de paredes para serem submetidos a um programa 

experimental que envolveu ensaios de compressão uniaxial e ensaios cíclicos de corte sob esforço 

axial constante. As diferentes tipologias foram definidas com base nas classes de irregularidade 

anteriormente definidas e foram adotados materiais (pedra e argamassa) com caraterísticas que 

procuraram ser semelhantes às originais. 

Doze painéis de parede com diferentes texturas foram submetidos a ensaios de compressão uniaxial 

até à rotura. Amostras de pedra e de argamassa também foram ensaiadas e as caraterísticas mecânicas 

estimadas foram comparadas com os valores obtidos em amostras reais. 

Doze painéis de parede foram submetidos a ações horizontais no plano para diferentes níveis de pré-

compressão (0.4, 0.8 e 1.2 N/mm2)e a partir dos diagramas força-deslocamento experimentais e dos 

diagramas equivalentes de quatro ramos, foram analisados diversos parâmetros, nomeadamente a 

capacidade resistente lateral, a rigidez, a ductilidade, a capacidade de dissipação de energia e o 

coeficiente de amortecimento. Deste modo, foram efetuadas diferentes análises que permitiram obter 

informações interessantes sobre o comportamento deste tipo de alvenarias.  

Com o objetivo de avaliar a eficácia de técnicas de intervenção a aplicar a paredes reais, foram 

construídos modelos experimentais em laboratório, submetidos posteriormente a ensaios de 

compressão uniaxial e a ensaios de corte cíclicos no plano. Partindo de uma tipologia frequente em 

alvenarias de edifícios antigos do Porto, foram propostas duas variantes ao nível do processo 

construtivo e de intervenções após a construção. Face ao resulatdos obtidos pode concluir-se que 

quando estas paredes se encontram solicitadas por ações verticais e horizontais no plano, as duas 

soluções de intervenção propostas conduziram a resultados satisfatórios e similares. Deste modo, 

consistem em duas técnicas de consolidamento possíveis de ser aplicadas em alvenarias típicas da 

cidade do Porto, uma vez que permitiram obter apreciáveis ganhos de resistência, de rigidez e de 

ductilidade, principalmente para os níveis de tensão vertical usualmente presentes neste tipo de 

estruturas. 

9.2 Desenvolvimentos futuros 

Na sequência do estudo efetuado e face aos resultados apresentadas, verifica-se que existe ainda uma 

vasta área de trabalho a desenvolver, destacando-se de seguida alguns dos assuntos que se consideram 

como mais relevantes de estudar em desenvolvimentos futuros: 
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 Selecionar mais casos de estudo onde seja possível efetuar o levantamento geométrico de 

panos de paredes, de modo a identificar mais tipologias de alvenarias. 

 Estudo de sensibilidade da variação dos índices de irregularidade parciais e globais. 

 Construir em laboratórios mais modelos de paredes por tipologia de modo a obter resultados 

mais representativos. 

 Avaliar caraterísticas mecânicas de paredes reais in situ, recorrendo, por exemplo, a macacos 

planos de maiores dimensões na aplicação do carregamento vertical. 

 Avaliar a influência da geometria e do nível de tensão vertical nestas tipo de paredes quando 

solicitadas por ações horizontais fora do plano.  
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