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RESUMO
No presente trabalho procura-se evidenciar as vantagens da aplicação de uma estrutura em
alvenaria simples e armada com intuito de contribuir para o crescimento deste setor no contexto
nacional, procurando-se contrariar a ideologia que a alvenaria estrutural é uma técnica de
construção menos eficiente quando comparada com outras técnicas construtivas.

Assim, esta dissertação de Mestrado tenciona salientar os processos de conceção e
dimensionamento de uma estrutura em alvenaria, como também caraterizar o comportamento
de paredes de alvenaria quando sujeitas a diferentes tipos de carregamento.

Procurar-se-á dar um maior destaque à alvenaria armada, visto que tem uma maior capacidade
de redistribuição de esforços, tornando-se assim, uma solução mais sensata e, como tal, mais
propícia à aplicação no enquadramento de Portugal.

Será realizada uma apresentação das regras de dimensionamento, relativamente a elementos
de alvenaria armada, segundo uma versão provisória do Eurocódigo 6, que se espera que venha
a ser apresentada no ano 2019 e venha a substituir a versão antiga da EN1996-1-1 (2008),
procurando expor as principais razões para as suas alterações.

Conclui-se esta dissertação, com o estudo de um caso prático com o intuito de conceber uma
estrutura em alvenaria armada e realizar as respetivas verificações de segurança às paredes
estruturais, segundo a versão provisória do EN1996-1-1 (2019).

Palavras chave:
Alvenaria armada; Eurocódigo 6; Alvenaria simples; Comportamento estrutural; Conceção de
alvenaria estrutural;
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ABSTRACT
In the present master’s dissertation it will be highlight the advantages of applying an unreinforced and
reinforced masonry structure in order to contribute to the growth of this sector in the national context,
trying to counter the ideology that structural masonry is a less efficient construction technique when
compared to other construction techniques.

Thus, this Master dissertation intends to enhance the conception and design processes of a masonry
structure, along with expose the behaviour of masonry walls, when subjected to different types of
loading.

It will be given more emphasis to reinforced masonry, since it has a greater stress redistribution ability,
thus becoming a more reasonable solution and consequently more propitious to be apply within the
framework of Portugal.

The design rules for reinforced masonry elements will be presented according to a provisional Eurocode
6 version which is expected to be released in 2019 and will replace the current version of EN1996-1-1
(2008), will also be explain the main reasons for their changes.

This dissertation concludes with the study of a practical case in order to implement the design rules in
a reinforced masonry structure and carry out the respective safety checks on the structural walls,
according to the provisional version of EN1996-1-1.

Keywords:
Reinforced masonry; Eurocode 6; Unreinforced masonry; Structural behaviour; Structural masonry
conception
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excentricidade no cimo ou na base de uma parede, sob a ação de cargas horizontais

𝑒2

excentricidade de 2ª ordem do carregamento vertical

𝑓𝑏

resistência média normalizada à compressão de uma unidade de alvenaria

𝑓𝑏,𝑚𝑖𝑛

resistência à compressão de unidades para alvenaria na direção perpendicular às juntas de

𝑟

assentamento
𝑓𝑏ℎ,𝑚𝑖𝑛 resistência mínima à compressão de unidades para alvenaria na direção paralela às juntas de
assentamento no plano da parede
𝑓𝑐𝑘

valor característico da resistência à compressão do betão de enchimento

𝑓𝑐𝑣𝑘

valor característico da resistência ao corte do betão de enchimento

𝑓𝑐𝑑

valor de cálculo da resistência ao corte do betão de enchimento

𝑓𝑑

valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria na direção considerada

𝑓𝑘

valor característico da resistência à compressão da alvenaria

𝑓𝑑𝑟

valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria com armadura de assentamento

𝑓𝑚

resistência à compressão da argamassa de assentamento;

𝑓𝑚,𝑚𝑖𝑛

resistência mínima da argamassa

𝑓𝑣𝑑

valor de cálculo da resistência ao corte da alvenaria

𝑓𝑣𝑘

valor característico da resistência ao corte da alvenaria

𝑓𝑣𝑘0

valor característico da resistência inicial ao corte da alvenaria, sob compressão nula

𝑓𝑥𝑘1,𝑎𝑝𝑝 valor de cálculo da resistência à flexão aparente da alvenaria cujo plano de rotura é paralelo às
juntas de assentamento
𝑓𝑥𝑘1

valor caraterístico da resistência à flexão da alvenaria cujo plano de rotura é paralelo às juntas
de assentamento
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𝑓𝑥𝑘2,𝑎𝑝𝑝 valor de cálculo da resistência à flexão aparente da alvenaria cujo plano de rotura é
perpendicular às juntas de assentamento
𝑓𝑥𝑘2

valor de cálculo da resistência à flexão da alvenaria cujo plano de rotura é perpendicular às
juntas de assentamento

𝑓𝑣𝑘0𝑖

valor característico da resistência inicial ao corte da interface entre a alvenaria e a superfície
do lintel prefabricado

𝑓𝑦𝑑

valor de cálculo da resistência do aço das armaduras

𝑓𝑦𝑘

valor caraterístico da resistência do aço das armaduras

ℎ𝑒𝑓

altura efetiva da parede

ℎ

maior altura livre das aberturas adjacentes à parede

𝑙

comprimento da parede

𝑙𝑒𝑓

vão efetivo da viga de alvenaria

𝑙𝑟

distância livre entre travamentos laterais

𝑚𝑖

massa do piso 𝑖

𝑛

número os barras de reforço vertical

𝑛𝑥,𝑖

número de barras na direção x

𝜂𝑥𝑧

fator de confinamento da armadura.

𝑛𝑧,𝑖

número de barras na direção z

𝑝𝐴,𝑚𝑖𝑛

soma mínima das áreas das seções transversais horizontais das paredes de contraventamento
em cada direção, em percentagem da área total de pavimento por piso

𝑞

coeficiente de comportamento

𝑠

espaçamento das armaduras de esforço transverso

𝑡

espessura de uma parede

𝑡𝑒𝑓

espessura efetiva de uma parede

𝑡𝑓

espessura de um banzo

𝑡𝑟𝑖

espessura da nervura, 𝑖

𝑥

altura até ao eixo neutro

𝑧

braço do binário

Gregas minúsculas
𝛼1

fator multiplicativo da ação sísmica horizontal de cálculo, na formação da primeira rótula
plástica no sistema

𝛼𝐸

coeficiente elástico de anisotropia

𝛼𝑖

ângulo entre o eixo das barras e o eixo longitudinal das paredes

𝛼𝑢

fator multiplicativo da ação sísmica horizontal de cálculo, na formação do mecanismo plástico
global

𝛼𝑣

é igual ao cociente entre o momento máximo na seção e pelo esforço transverso máximo na
seção

γM

fator parcial do material

𝜀𝑚𝑜

extensão elástica da alvenaria;
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𝜀𝑚𝑢

extensão de compressão limite para a alvenaria;

𝜀𝑠𝑢

extensão última do aço;

𝜀𝑦𝑢

extensão de cedência da armadura.

Φ

coeficiente de redução

𝜂𝑓

fator que define a distribuição retangular equivalente de tensões na alvenaria.

𝜈

fator de redução que tem em conta o reduzido período de retorno associado à ação sísmica
para o estado limite de serviço

𝜈

coeficiente de poisson

𝜌

percentagem de armadura

𝜌ℎ

percentagem de armadura horizontal

𝜌𝑣

percentagem de armadura vertical

𝜎𝑑

valor de cálculo da tensão de compressão

,
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1 Introdução
1.1 Enquadramento do tema
A alvenaria desenvolveu um papel fundamental como técnica de edificação desde as primeiras
civilizações, dado apresentar vantagens como facilidade de fabrico e de aplicação. No entanto, com os
avanços tecnológicos e o aparecimento de novas formas de construção, a construção de alvenaria em
zonas sísmicas foi substituída por estruturas de betão armado e estruturas metálicas, devido ao seu
melhor comportamento sísmico. Em zonas com elevada concentração de sismos, como acontece em
Portugal, a alvenaria simples é pouco aplicada devido ao seu comportamento frágil e baixa capacidade
de dissipação de energia. Porém, com o intuito de combater o abandono da alvenaria e fornecer maior
capacidade dissipativa aos elementos, criou-se a alvenaria armada que possui um melhor
comportamento quando sujeita a um sismo.

Em Portugal, não se encontrou registo de aplicação da alvenaria armada. Contudo, em outros países
como Itália, EUA e Canadá verifica-se que este tipo de alvenaria é bastante aplicado, permitindo a
redução do custo e duração de uma obra, podendo ser uma excelente alternativa de construção de
edifícios em pequeno porte. No entanto, o incentivo por parte dos engenheiros e dos fabricantes em
aplicar este conceito é bastante reduzido.

Como tal, percebe-se a importância que a alvenaria armada poderá ter no âmbito nacional. Esta
dissertação foi motivada pela necessidade de importar esta forma de conceção estrutural para Portugal,
procurando estudar o comportamento e a verificação de segurança de uma estrutura de alvenaria
armada através da implementação de um caso prático.

Com esta dissertação também se procura apresentar as verificações de segurança presentes na versão
provisória do Eurocódigo 6, que se prevê ser lançada em 2019, como também, apresentar as respetivas
justificações de alteração relativamente à norma em vigor.

1.2 Motivação e Objetivos
Esta dissertação tem como principal objetivo estudar a possibilidade de aplicação de uma estrutura de
alvenaria armada a uma edificação no contexto nacional, visto que se acredita ser uma escolha
estrutural competitiva em comparação com as outras formas de edificação mais usais em Portugal.
Procura-se dimensionar um edifício em alvenaria armada numa zona com sismicidade moderada,
segundo a versão provisória do Eurocódigo 6, tentando desta maneira impulsionar a aplicação da
alvenaria armada em Portugal.
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1.3 Estrutura da Dissertação
Numa primeira fase, procurou-se realizar uma pesquisa bibliográfica a nível nacional e internacional,
com o objetivo de obter conhecimento sobre a alvenaria armada, mais detalhadamente no que toca a
conceção de edifícios de alvenaria assim como estudar o comportamento de elementos de alvenaria
armada. Numa fase final aplicou-se o conhecimento recolhido a um caso prático.

A presente dissertação foi organizada nos seguintes capítulos.
•

2 - Conceção de edifícios em alvenaria simples e armada: Procurou-se com este capítulo,
contextualizar cronologicamente o surgimento da aplicação de estruturas de alvenaria e
explorar a sua fase de conceção, procurando realçar a importância da fase inicial do projeto
para a correta aplicação de alvenaria estrutural. Também serão apresentados os requisitos
para estruturas de alvenaria presentes no Eurocódigo 8.

•

3 - Comportamento de elementos de estruturais em alvenaria simples e alvenaria
armada: Neste capítulo analisou-se o comportamento estrutural de alvenaria simples e de
alvenaria armada, quando submetida a diferentes tipos de carregamentos. Apresentam-se
também teorias e campanhas experimentais em que se estudaram os seus comportamentos.

•

4 - Dimensionamento de alvenaria armada, segundo a EN 1996-1-1: Este capítulo realça o
dimensionamento de elementos de alvenaria armada, segundo a norma provisória da EN 19961-1, procurando realçar as diferenças e justificações de alteração para a norma da EN1996-11 (2008) em vigor.

•

5 - Caso prático: No capítulo 6, procurou-se implementar os capítulos anteriores relativamente
à aplicação de alvenaria armada, tentando desta maneira provar a viabilidade de uma aplicação
de uma estrutura de alvenaria armada no contexto de Portugal.

•

6 – Conclusões: Conclui-se a tese, com as principais análises de resultados relativamente ao
caso prático como também se apresentam algumas recomendações para dissertações futuras
ou campanhas experimentais.
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2 Conceção de edifícios em alvenaria simples e armada
Nos próximos subcapítulos será contextualizado o aparecimento de alvenaria estrutural e introduzida
as principais premissas de desenvolvimento de uma edificação em alvenaria, sendo que neste caso
não é importante separar alvenaria simples de alvenaria armada, visto que os processos de conceção
são idênticos.
Será referenciado os principais cuidados na organização da malha, cuidados com assimetrias e
irregularidades em planta e em altura e, por fim, será referenciado os principais requisitos existentes
na versão atual da EN 1998-1.

2.1 Enquadramento histórico
A construção em alvenaria é considerada uma das formas de construção mais antigas do mundo.
Pressupõe-se que terá começado a ser desenvolvida no médio oriente, na zona da Mesopotâmia por
volta de 10000 a.C. Este tipo de construção espalhou-se rapidamente estre as culturas vizinhas. Uma
das obras que evidência os primeiros vestígios do uso de pedra em alvenaria é a muralha de Jericó,
construída por volta de 8000 a.C., onde é possível observar uma certa organização de pedras em
formato de muro em alvenaria. [1]
A alvenaria de pedra é algo trabalhoso e difícil de executar dada a reduzida capacidade de transporte.
Consequentemente, tornou-se necessário um novo material que facilitasse o trabalho e pudesse ser
usado em alvenaria. Apareceu, assim, o tijolo, cujos primeiros vestígios datam de 7 500 a.C., através
do uso de argilas existentes em abundância na maioria das civilizações devido às suas proximidades
aos rios. [1]
Inicialmente, os tijolos eram moldados e deixados a secar ao sol até adquirirem as suas propriedades
de resistência. No entanto, séculos mais tarde e com a necessidade de maiores quantidades de
produção, houve a necessidade de criar métodos de cozedura de forma a acelerar o processo de
fabrico do tijolo. [1]
Outra estrutura antiga em alvenaria, e com maior envergadura, são as Pirâmides de Gize de 2570 a
1300 a.C., realizadas no império egípcio. A sua precisão de corte e de organização de pedra mostrou
o vasto conhecimento nesta técnica de construção. Nos séculos seguintes, a alvenaria mostrou ter um
papel importantíssimo no classicismo grego e romano através do avançado do grau de perfeição dos
seu enormes templos, arcos e aquedutos. [1]
Na Idade Média, o crescimento do catolicismo motiva a necessidade da construção de edifícios
emblemáticos, com o aparecimento de enormes igrejas e catedrais de alvenaria. Também no contexto
militar a alvenaria teve um papel importante, através da construção de castelos e torres. [1]
Posteriormente, com o aparecimento da arquitetura gótica, em França no séc. XII, explorou-se a
construção em altura com a introdução do arco em ogiva. Com o renascimento e o gosto pela arte da
simetria, desenvolveram-se novos pensamentos que permitiram a criação de autênticas obras primas
em alvenaria, como por exemplo a catedral de Stª Maria del Fiore, em Florença. [1]
Com a Revolução Industrial ocorreu um elevado crescimento à escala mundial, em todos os sectores,
nomeadamente na construção, com o aparecimento de soluções estruturais à base de ferro. O
aparecimento e industrialização do cimento Portland no século XIX resultou num duro golpe nas
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soluções obsoletas de alvenaria que perderam cada vez mais a importância na componente estrutural
dos edifícios, principalmente em zonas sísmicas. [1]
O Monadnock Building (Figura 2.1 a), construído em Chicago em 1891, com 16 pisos e com paredes
de espessura de 1.82 m ao nível da base, é usualmente referido como um dos últimos edifícios
concebidos seguindo um dimensionamento empírico antigo, pensamento este que consistia numa
maior espessura das consoante se procurasse uma maior capacidade resistente do edifício. [1]
Durante o século XX começou-se a realizar estudos mais avançado em estruturas de alvenaria,
reabrindo o desenvolvimento e o estudo dos seus elementos com o intuito de tornar esta solução tão
eficaz como as de betão armado e estruturas metálicas. [1]
O grande avanço começou por se desenvolver na Índia, como consequência da enorme crise dos anos
20, que obrigou a procura de novas alternativas. Realizaram-se inúmeras investigações, não só para
tornar esta solução como economicamente aceitável, mas também para se compreender o
comportamento deste tipo de estrutura, principalmente quando submetida a sismos. [1]
Pelos anos 40 já se realizava a produção de tijolos de cimento de elevada resistência, permitindo assim
a introdução de princípios de dimensionamento já utilizados no dimensionamento em outros sistemas
construtivos. [1]
Durante as décadas de 40/50, países como a Suíça, Canadá, USA, Austrália e Reino Unido
continuaram a explorar as estruturas em alvenaria, elaborando novos estudos e construção de edifícios
com grande importância para a alvenaria moderna. [1]
Relativamente à alvenaria armada, esta teve um aparecimento recente e lento comparado com o do
betão armado, que também era uma solução que não conferia resistência à tração. Esta questão foi
resolvida no betão, com a incorporação de armadura, tecnologia que se desenvolveu rapidamente, ao
contrário do que ocorreu com a alvenaria armada. [1]
Inicialmente, o conceito de alvenaria armada não foi aplicado como um conceito estrutural, mas sim
como medida de reforço nas zonas que, à priori, se saberia que iriam estar submetidas a uma maior
quantidade de esforços, como por exemplo no caso de aberturas. No entanto, após estudos percebeuse que a aplicação de uma estrutura de alvenaria armada, corretamente aplicada poderia fornecer bons
resultados face a um sismo. O Hotel Catamaram na California (Figura 2.1 b), é um exemplo de um
edifício com 13 pisos construídos através de aplicação de uma estrutura de alvenaria armada. [1]

Figura 2.1 – (a) Edifício Monadnock [1];(b) Hotel Catamaram [2]
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2.2 Critérios de projeto e regras de construção
O recurso a alvenaria estrutural na elaboração de uma edificação levanta alguns condicionantes na
fase de projeto maioritariamente devido à complexidade dos intervenientes deste tipo de opção
estrutural. Consequentemente, é necessário haver um maior cuidado no planeamento e a existência, à
priori, de uma harmonização entre o projeto estrutural e o projeto de arquitetura.
Torna-se extremamente importante o conhecimento das limitações existentes neste tipo de processo
construtivo, pois só desta forma se torna possível interligar o aspeto final com as exigências de cada
material. No caso de estruturas reticuladas, em que as paredes possuem um papel não estrutural,
garante-se grandes vantagens ao nível da arquitetura, sendo facilmente um projeto arquitetónico aceite
sem se pensar na estrutura que o irá sustentar. [3]
Pelo contrário, no que toca a elementos estruturais de alvenaria, as paredes resistentes e de
contraventamento têm que estar corretamente posicionadas e previstas na planta do edifício, limitando
desta maneira a vontade do arquiteto. Como tal, a opção por uma estrutura em alvenaria deve ser
realizada na fase inicial de um projeto de arquitetura. [3]
Os objetivos, necessidades e expetativas do cliente devem também estar descritos de forma clara, a
fim de uma correta conceção da visão do edifício por parte do cliente. Também deve ser entendido que
a fase de conceção irá envolver mais projetos de especialidades, como por exemplo, os projetos da
rede de gás e elétrica. Consequentemente deve existir uma correta implementação e sobreposição de
projetos a fim de evitar danificar paredes estruturais numa fase posterior. [3]
Torna-se importante perceber que diferentes tipos de risco estão incluídos em cada fase do processo
de edificação, tendo sempre como objetivo eliminar o risco o mais cedo possível. A transferência do
problema ao longo da cadeia de conceção até à fase construtiva irá levar a uma maior demora de
conclusão da obra, maior custo e a uma maior probabilidade de deixar a estrutura do edifício debilitada
para a sua vida útil, devido a possíveis emendas e reparações. [3]

2.2.1.1

Seleção do tipo de paredes resistentes

Existem diferentes tipos de paredes que podem ser usados na conceção estrutural de um edifício. O
subcapítulo 1.5.10 da EN1996-1-1 (2008) sugere alguns tipos de paredes que podem ser aplicadas em
elementos estruturais originando desta maneira uma variedade de opções para a sua aplicação. Os
principais fatores que influenciam a escolha da tipologia das paredes resistentes são os seguintes: [34]
•

As exigências geométricas mínimas da espessura de alvenaria;

•

As diversas exigências de configuração para alvenaria simples e alvenaria armada;

•

A limitação do número de pisos máximos;

•

Recurso a métodos de dimensionamento simples, que impõem restrições em termos da
configuração e organização da malha, por oposição a métodos de cálculo tradicionais,
tipicamente mais complexos, mas que oferecem soluções menos limitantes;

•

As características tipológicas do edifício como por exemplo a sua utilização prevista,
organização da malha estrutural, distribuição de cargas, etc.
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Estes fatores são normalmente considerados ao nível do projeto base ou no projeto de execução. Em
termos de fatores não estruturais tem-se também o custo de construção e outras exigências funcionais
tais como conforto térmico, acústico, impermeabilidade, exigências de segurança e durabilidade. [3]
Relativamente às unidades de alvenaria constituintes das paredes resistentes, o EC6 separa o tipo de
unidades em 4 grupos, consoante as suas características, sendo os grupos os seguintes: [4]
•

Grupo 1 – Unidades maciças ou com reduzida furação.

•

Grupo 2 – Unidades com furação vertical.

•

Grupo 3 – Unidades com furação vertical com percentagem elevada.

•

Grupo 4 – Unidades com furação horizontal.

No contexto de alvenaria armada, as unidades mais recomendadas, são as do grupo 2 e 3, visto que
estes é que permitem a correta introdução de armadura vertical.

2.2.1.2

Organização da malha estrutural

Na definição dos módulos estruturais criam-se as fronteiras geométricas e físicas que determinam a
morfologia do edifício, realizando uma análise articulada entre a planta e o alçado.
Os modos de flexão dominantes numa laje são essencialmente dois: unidirecional e bidirecional. O
modo de flexão unidirecional ocorre normalmente em lajes retangulares, podendo, no entanto, ocorrer
em lajes com formas mais próximas de um quadrado. Ao optar por uma laje unidirecional resulta na
divisão das paredes quanto à sua função estrutural em paredes resistentes e não resistentes, sendo
que as paredes resistentes estão pensadas para resistir às forças verticais provenientes da laje. Na
atuação de um sismo, divide-se o sistema de paredes em paredes de contraventamento e de
travamento, sendo que as paredes de contraventamento encontram-se dispostas paralelamente à
direção do sismo para evitar a instabilidade do edifício devido a ações horizontais. Na Figura 2.2
apresentam-se alguns esquemas de malha estrutural aplicados a edificações de elementos de
alvenaria armada. [3]

Figura 2.2 - Esquemas da malha estrutural: (a) malha longitudinal, (b) malha transversal, (c) malha bidirecional
com células abertas e (d) malha bidirecional com células fechadas [3]

A adoção de esquemas estruturais com paredes resistentes em uma única direção, apenas pode ser
aplicada em edifícios de baixa altura, com um ou dois pisos. No caso de edifícios com um número mais
elevado de pisos, qualquer que seja a dimensão permitida para a malha estrutural, é preferível que a
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orientação das lajes seja bidirecional ou alternada de um piso para o outro, como apresentado na malha
da Figura 2.3. Desta forma, todas as paredes do módulo estrutural assumem, na sua continuidade
vertical, alternadamente o papel de paredes resistentes e o papel de contraventamento. Esta
alternância de papéis de um piso para outro possui ainda a vantagem de utilizar lajes com orientação
unidirecional permitindo que a carga vertical seja repartida da mesma forma por todas as paredes. [3]

Figura 2.3 – Orientação alternada das lajes num edifício com vários pisos: (a) piso 𝒏 e (b) piso 𝒏 + 1 [3]

É necessário um equilíbrio entre as paredes orientadas nas principais direções do edifício a fim de
desenvolver uma resistência adequada às forças laterais em ambas as direções.
A nível estrutural, as paredes podem ser classificadas nos sistemas seguintes: [5]
•

Sistema celular de paredes – As paredes formam um padrão celular, onde tanto as paredes
internas como externas são paredes resistentes.

•

Sistema de paredes transversais simples e duplas – No caso simples, usualmente utilizado
em edifícios com a necessidade de muitos quartos, as paredes resistentes são perpendiculares
ao eixo longitudinal do edifício, sendo que as lajes funcionam essencialmente numa só direção.
Entre as paredes transversais a estabilidade horizontal é garantida através das paredes
existentes no corredor longitudinal. Por outro lado, um sistema duplo é baseado no anterior
onde ao contrário do simples as paredes desenvolvem-se de forma transversal ao longo dos
dois eixos principais do edifício, variando as duas direções.

•

Disposições complexas – Inclui partes das disposições anteriores funcionando como um
sistema híbrido.

Na Figura 2.4 apresentam-se os sistemas estruturais de paredes propostas acima para alguns traçados
em planta.
Torna-se necessário também garantir a robustez global ao edifício, visto que apesar de serem previstas
ações como o peso, vento e sismos existem outras ações difíceis de serem previstas no processo de
dimensionamento. Danos sofridos por ações acidentais, como por exemplo, uma explosão de gás ou o
choque de um automóvel, apesar de serem difíceis de serem quantificadas, o edifício deve ser
dimensionado de tal forma que um acontecimento destes não promova a instabilidade do edifício e o
seu possível colapso. [5]
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Figura 2.4 - Exemplos de disposição de paredes para edifícios de alvenaria: (a) Sistema celular de paredes, (b)
Sistema de paredes transversais simples (c) Sistema de paredes transversais duplas (d) Disposição complexa
(adaptado de [5])

2.2.1.3

Caraterísticas tipológicas

Os dois requisitos principais que se deve observar num edifício com estrutura em alvenaria são a
regularidade em planta e a continuidade física das paredes resistentes em altura procurando manter
entre si vãos com um tamanho moderado. O princípio da continuidade é particularmente restritivo no
que respeita ao desenvolvimento em altura, enquanto que no desenvolvimento em planta não coloca
restrições significativas. Relembrar apenas que as paredes têm que estar ligadas corretamente a cada
piso, a fim de que os pisos funcionem como um sistema de elementos horizontais que transmitam e
distribuam as ações verticais e horizontais para as paredes resistentes e de contraventamento. [3]
Deve funcionar como um sistema integrado e tridimensional de elementos resistentes, resultante da
associação de um sistema de volumes de forma cúbica, chamados de módulos estruturais. Apesar de
parecer um pouco limitante no contexto arquitetónico, funciona apenas como primeira iteração da
divisão dos espaços. Torna-se uma forma de organização tanto em planta como em alçado, sendo
assim, possível delimitar as fronteiras numa grelha dimensional. [3]
Com esta primeira iteração, não se pretende delimitar completamente as divisões do edifício. Por
conseguinte, é necessária a existência de uma fase intermédia que tem como objetivo a organização e
compartimentação dos espaços com o intuito de definir quais as paredes resistentes e de
contraventamento a introduzir no edifício. [3]
Na prática, em construção nova procura-se ter vãos não superiores a 7 metros, a fim de evitar ter um
excesso de carga, uma elevada deformação ou um custo de obra muito elevado, procurando ter uma
dimensão que ofereça alguma flexibilidade de organização em planta. [3]
Usualmente o uso de paredes estruturais em todas as fronteiras das divisões ocorre apenas em
divisões particularmente grandes, como salas e garagens. No que diz respeito a divisões mais
pequenas recorre-se normalmente a uma compartimentação interna com um papel não estrutural. [3]
Deve ser evitado disposições assimétricas, uma vez que irão influenciar e aumentar os efeitos de torção
que são acionados por ações sísmicas. Quando a distribuição das paredes é simétrica, com rigidez e
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resistência semelhantes, a distribuição das forças sísmicas pelas paredes é aproximadamente
uniforme, equilibrando assim o edifício. [3]
A forma tridimensional de um paralelepípedo, não deve ser considerada como um fator negativo, pois
se um edifício apresentar uma morfologia complexa, como formas cilíndricas, estas também serão
possíveis, desde que seja cumprido o princípio da continuidade vertical das paredes resistentes, sem
nunca esquecer que este tipo de morfologia necessita de um maior cuidado no que toca a uma análise
sísmica. [3]

2.2.1.4

Efeitos de aberturas

A necessidade de realizar aberturas como janelas e portas nas paredes estruturais implica a diminuição
da rigidez e da resistência da parede, influenciando significativamente o seu comportamento em ambas
as direções, sendo necessário um maior cuidado ao lidar com paredes com estas singularidades. [6]
Deve ser previsto em paredes com aberturas, armaduras ou lintéis de forma a encaminhar as cargas
para as paredes adjacentes. A não realização deste encaminhamento irá resultar numa concentração
excessiva de tensões nas aberturas, principalmente nas zonas de canto que ficam sujeitas a valores
de esforços excessivos. [6]
O efeito das aberturas vai aumentando consoante as suas dimensões em comparação com a parede.
Pequenas aberturas têm um efeito reduzido, ao passo que aberturas maiores poderão ter um efeito
mais preponderante, sendo necessário um maior cuidado nestas situações. [6]
Como representado na Figura 2.5, de forma a evitar irregularidades nos diferentes alçados é normal
recorrer-se a um alinhamento constante nas aberturas tanto verticalmente como horizontalmente, para
que o edifício se mantenha regular e assim garantir um melhor comportamento através do
encaminhamento de cargas ao longo da parede. No entanto, poderá ser realizado uma assimetria no
posicionamento das aberturas, sabendo que a resistência da parede será diminuída. [6]

Figura 2.5 – Efeito de aberturas numa parede (adaptado de [7])

Na análise de uma parede no plano é usual subdividir a parede em diferentes faixas e estudar-se o seu
comportamento individualmente. Torna-se percetível que a introdução de aberturas irá afetar
negativamente o comportamento da parede em comparação com uma parede cega. Durante um sismo,
a força aplicada numa parede cega tende a ser transferida para o terreno através de uma trajetória
relativamente simples, normalmente através da diagonal da parede. Porém, com as aberturas, as forças
globais tendem a ser divididas pelas zonas laterais das aberturas, chamados de nembos, sendo que
para a mesma força global ocorrem as seguintes consequências: [6]
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•

Maior quantidade de forças nos nembos em comparação com uma parede cega, visto que o
desenvolvimento da seção suscetível a transmitir a carga diminui;

•

Globalmente a rigidez da parede será inferior, ou seja, irá ser mais deformável do que uma
parede cega.

Com estas consequências, torna-se mais fácil o aparecimento de fendas, através de uma força sísmica
global mais reduzida. Como apresentado na Figura 2.6, as fendas tendem a ocorrer perto dos cantos,
por serem as zonas associadas a uma maior concentração de esforços e, devido ao efeito oscilatório
de um sismo, irá resultar no aparecimento de fendilhação nas diagonais em cada direção. O
aparecimento de mais fendilhação nos nembos irá resultar na perda de cada vez mais resistência da
parede.

Figura 2.6 – Comportamento de uma parede com abertura [8]

Relativamente à aplicação de carregamentos fora do plano, deve-se também dividir a parede em faixas
que trabalhem unidirecionalmente, fazendo posteriormente uma análise à flexão em cada faixa, como
exibido na Figura 2.7. Não é recorrente haver problemas no comportamento para fora do plano, visto
que ao dividir o painel em subdivisões divide-se a área de aplicação das forças. Como tal, os cuidados
a ter, quando se têm aberturas acaba por recair mais no comportamento no plano da parede. [7]

Figura 2.7 – Efeito de aberturas numa parede, quando sujeita a um carregamento para fora do plano (adaptado
de [7])

O efeito de aberturas influencia significativamente o comportamento das paredes de alvenaria. Uma
campanha experimental desenvolvida pela universidade de Drexel, procurou estudar o efeito de
aberturas na resistência lateral de uma parede de alvenaria armada quando submetida a um
carregamento do corte. [9]
Os ensaios realizaram-se em paredes à escala real, uniformemente reforçadas com armadura vertical
e horizontal de forma a suprimir o colapso ao corte e garantir uma resposta suficientemente dúctil
durante a possível formação de rótulas plásticas. Na Figura 2.8 é possível observar os quatro ensaios
que foram realizados, sendo que para cada um dos testes houve uma alteração da geometria e
localização da abertura. Também se encontra identificado na figura a percentagem de armadura em
cada direção e em cada elemento constituinte da parede. [9]
As aberturas afetam a rigidez, resistência e ductilidade de uma parede. Sabe-se que, quanto maior for
o tamanho da abertura maior será a redução na resistência e rigidez da parede.
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Análises usando mecanismos de rótulas plásticas demonstraram previsões razoáveis na obtenção do
mecanismo de colapso, cálculo da capacidade de carregamento lateral e obtenção dos esforços
internos em condições de carregamento último, tornando-se assim, uma abordagem razoável de
análise a um elemento com aberturas. [9]
Foi concluído que para paredes com geometria e pormenorização de armadura similares, a redução da
rigidez é proporcional à redução da resistência. Por conseguinte, a redução de rigidez da parede
(comparada com uma parede sólida), pode ser obtida através de uma relação entre as resistências das
paredes, sendo que esta pode ser estimada recorrendo a um modelo com mecanismos de rótulas
plásticas. [9]

Figura 2.8 - Efeito de abertas numa parede de alvenaria armada sujeita a um carregamento de corte (adaptado
de [9])

Onde,
𝜌𝑣 – Percentagem de armadura vertical;
𝜌ℎ – Percentagem de armadura horizontal.
2.2.1.5

Efeitos de assimetrias e irregularidades.

Nem sempre é possível realizar a disposição de paredes e aberturas da mesma forma como foi
apresentado nos subcapítulos anteriores. De facto, alcançar a simetria nem sempre é o objetivo do
projetista, resultando assim na alteração do comportamento simplificado que os elementos simétricos
tendem a permitir. A escolha de elementos assimétricos pode conduzir a um agravamento do
comportamento sísmico, uma vez que originam uma distribuição irregular de massas e rigidezes.
Durante um sismo, a estrutura sofre oscilações causadas pela movimentação do solo, encaminhando
forças para os elementos mais resistentes. Estas forças são resistidas tanto melhor, quanto maior for
a uniformidade de rigidezes em toda a construção pelo que as assimetrias e irregularidades contribuem
negativamente para alcançar esse objetivo.
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Ao observar danos causados em sismos recentes, conclui-se que um dos fatores iniciais que
contribuíram para uma melhoria da eficácia do comportamento sísmico é a regularidade e simetria em
planta e em altura. [8]
Contudo, nem sempre é possível ter quatro paredes com aberturas simétricas e se assim fosse a
alvenaria estrutural seria bastante limitada arquitetonicamente em comparação com outros processos
construtivos concorrentes.
No caso de ter que ser aplicado assimetrias nas edificações em alvenaria estrutural, deve ser tido em
consideração que será necessário analisar estruturas mais complexas e dificilmente se irá conseguir
distribuir as forças equitativamente, levando ao distanciamento de um comportamento sísmico mais
favorável. [8]
A assimetria pode ser introduzida através de: [8]
•

Implantação muito diferenciada de aberturas nas várias paredes, diminuindo assim a rigidez
lateral;

•

Disposição anormal de paredes transversais junto a um dos extremos do edifício, aumentando
a rigidez dessa zona em comparação com o resto da planta;

•

Plantas com geometrias assimétricas, em forma de “L”, “T” e “C”.

Outra componente, que também pode originar efeitos prejudiciais e que afeta a rigidez e a resistência
de um edifício de alvenaria, é a implantação assimétrica de massas, que ao se concentrarem numa
determinada região irá influenciar negativamente o comportamento sísmico da estrutura. [8]
Quando na fase de conceção os projetistas não têm em consideração os problemas resultantes das
situações descritas anteriormente, o comportamento de toda a edificação poderá ser prejudicado
gravemente, podendo acabar por servir como catalisadores dos possíveis efeitos danificadores de um
sismo. Na Figura 2.9 apresenta-se o comportamento sísmico para diferentes disposições de parede,
realçando a complexidade de uma geometria irregular.

Figura 2.9 – Comportamento de diferentes disposições de paredes (adaptado de [10])
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2.3 Requisitos estruturais, segundo o Eurocódigo 8
Para além das regras de dimensionamento presentes no Eurocódigo 6 (EC6), que serão posteriormente
apresentadas no capítulo 5, neste subcapítulo pretende-se explorar os outros requisitos presentes no
Eurocódigo 8 (EC8), de forma a desenvolver um adequado desempenho estrutural de um edifício em
alvenaria situado em zonas com uma sismicidade mais condicionante.
Procurou-se apresentar as premissas apresentas na versão em vigor da EN 1998-1 no que toca a
elementos estruturais de alvenaria simples e armada, como também apresentar possíveis
recomendações que poderiam ser aplicadas numa versão futura e que já se encontram aplicadas em
outras normas.
Importa referir que o EC8 prevalece sobre o EC6 e, como tal, apesar de se prever que a nova versão
da EC6 venha a sair em 2019, ela continuará a ser limitada pela versão atual do Eurocódigo 8.

2.3.1.1

Generalidades

Os principais requisitos existentes na norma do EC8 referentes a elementos de alvenaria simples e
alvenaria armada estão relacionados com um critério mínimo de desempenho. Por conseguinte, o EC8
recomenda que a resistência das unidades de alvenaria na direção perpendicular às juntas de
assentamento (𝑓𝑏,𝑚𝑖𝑛 ) e na direção paralela (𝑓𝑏ℎ,𝑚𝑖𝑛 ) devem ser superiores ao valores presentes na
Tabela 1 assim como evitar roturas locais frágeis no elemento. No caso da argamassa (𝑓𝑚,𝑚𝑖𝑛 ) a norma
recomenda uma resistência mínima de 5 𝑁/𝑚𝑚2 para a alvenaria simples e de 10 𝑁/𝑚𝑚2 para a
alvenaria armada. A alvenaria simples apenas pode ser aplicada em zonas de baixa sismicidade e se
forem aplicadas com unidades do Grupo 1. [11]
Tabela 1 - Resistência mínima das unidades de alvenaria [11]

Em geral
Zonas sísmicas 1.3 a 1.6 e
nas zonas sísmicas 2.4 e 2.5

𝑓𝑏,𝑚𝑖𝑛
4 𝑁/𝑚𝑚2

𝑓𝑏ℎ,𝑚𝑖𝑛
2 𝑁/𝑚𝑚2

3 𝑁/𝑚𝑚2

1.6 𝑁/𝑚𝑚2

Relativamente ao assentamento dos blocos de alvenaria, o anexo nacional reconhece dois tipos de
assentamentos: através de uma junta totalmente preenchida e juntas com encaixe mecânico entre as
unidades. Este último tipo de junta deve ser comprovado com recurso a campanhas experimentais, não
sendo permitido a aplicação de juntas a seco. Contudo, também se constatou que o assentamento de
unidades de alvenaria através de juntas descontínua poderia revelar resultados adequados. [4] [11]
Devem ser previstos lintéis ou tirantes contínuos, com um afastamento vertical não superior a 4 metros,
no caso de lintéis realizados por cintas de betão, deverão ter uma armadura longitudinal com uma área
de armadura transversal não inferior a 200 mm2. [11]
No que toca ao uso de argamassa até agora o recomendado na construção de alvenaria armada é o
uso de argamassa (mortar) para as juntas horizontais e verticais e o uso de betão de enchimento (grout)
para embeber a armadura vertical. No entanto, no projeto DISWall, realizou-se ensaios experimentais
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de forma a procurar encontrar um meio termo, que funcionasse corretamente tanto para o
preenchimento das juntas como para o preenchimento dos orifícios onde está presente a armadura
vertical. Note-se que o betão de enchimento tem um papel preponderante na resistência de ligação
entre a armadura vertical e a alvenaria. A incorreta aplicação do grout irá reduzir a eficácia da armadura
quando sujeita a um carregamento lateral. [12]
As principais vantagens de utilizar uma argamassa que funcione para ambas as aplicações, é a
possibilidade de trabalhar com apenas um material em obra, necessitando de um trabalhador
especializado apenas neste tipo de material. Ao nível do comportamento da alvenaria o facto de se
aplicar o mesmo material permite uma maior coesão entre a junta de assentamento e a argamassa
presente nas cavidades da armadura vertical, originando um melhor comportamento que usar dois
materiais com propriedades diferentes. [12]
Por outro lado, tem-se como desvantagem a dificuldade de criar uma argamassa com trabalhabilidade
suficiente para facilitar o assentamento das unidades de alvenaria na junta de assentamento e ao
mesmo tempo garantir uma fluidez suficiente para o correto preenchimento das cavidades das
unidades, normalmente realizado quando já colocadas 6 níveis de unidades de alvenaria. A maneira
mais usada de aumentar a fluidez de uma argamassa é aumentar a quantidade de água ou de cal. No
entanto neste projeto tentou-se incrementar a fluidez através do uso de adjuvantes de plasticidade ou
adjuvantes de dispersão. [12]
O problema de aumentar a fluidez da argamassa através de uma alteração da dosagem de
água/cimento ou cal/cimento, é que irá resultar numa diminuição da resistência à compressão da
argamassa. O mesmo acontece com a implementação dos aditivos, mas de uma forma menos
acentuada. Percebeu-se então que era relativamente complicado obter uma argamassa com fluidez
adequada para ambas as aplicações e que ao mesmo tempo cumprisse os requisitos de resistência
mínima. Deste modo, o projeto procurou encontrar um meio termo entre as duas aplicações e ressalvar
uma compressão maior que 10 N/mm2, obtendo assim uma argamassa que, apesar de não ter a fluidez
de um betão de enchimento, poderá ser utilizada em ambas as aplicações cumprindo assim, os
objetivos do projeto. [12]

2.3.1.2

Requisitos adicionais para a alvenaria simples e armada

Relativamente a estruturas de alvenaria armada, o EC8 especifica que deverá ser previsto armadura
horizontal na junta de assentamento ou em cavidades existentes nas unidades para esse efeito, sendo
que o afastamento vertical não deverá ser superior a 600 mm. Deve ser ainda adotado uma
percentagem mínima de armadura horizontal de 0.05% relativamente à área bruta da seção e evitar
uma percentagem excessiva de armadura a fim de evitar-se roturas por compressão das unidades
antes da cedência das armaduras. [11]
No caso da armadura vertical, o EC8 prevê uma percentagem mínima de 0.08% em relação à área da
seção bruta horizontal da parede, como também deve ser prevista uma área transversal não inferior a
200 mm2 nas seguintes situações: [11]
•

Em ambos os bordos livres de todos os elementos da parede;

•

Em todas as interseções de paredes;
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•

No interior da parede, se necessário, para que não seja excedido um afastamento entre
armaduras de 5m.

Relativamente à armadura, esta deve ser aderente com um diâmetro não inferior a 4 mm e deve
também ser realizada uma correta amarração entre os elementos de armadura vertical e horizontal de
forma a existir uma correta transmissão de esforços. [11]
Na Tabela 2, apresentam-se os requisitos geométricos recomendados pelo EC8. Como é possível
observar, o recurso a alvenaria armada permite uma redução significativa na espessura da parede
assim como um maior intervalo relativamente às geometrias da parede, sendo que inicialmente a norma
não aplica qualquer restrição, no entanto em anexo nacional aplicam o limite mínimo de 0.3 metros
para alvenaria armada. Relativamente à esbelteza a norma é bastante conservativa permitindo apenas
uma esbelteza de 16, no entanto ambas as versões do EC6 prevêem um aumento mais significativo.
Tabela 2 – Requisitos geométricos recomendados para as paredes de contraventamento [11]

Tipo de alvenaria

𝑡𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑚 (𝑚𝑚)

(ℎ𝑒𝑓 /𝑡𝑒𝑓 )𝑚𝑎𝑥

(𝑙/ℎ)𝑚𝑖𝑛

Alvenaria simples

240

10

0,4

Alvenaria amada

150

16

0.3

Onde,
𝑡𝑒𝑓 – espessura efetiva da parede;
ℎ𝑒𝑓 – altura efetiva da parede;
ℎ - maior altura livre das aberturas adjacentes à parede;
𝑙 – comprimento da parede.
A versão atual do Eurocódigo 6, refere que a esbelteza de uma parede não deverá ser superior a 27,
enquanto que na versão provisória já aumenta esse valor para 40 no caso de paredes de alvenaria
armada. No entanto continuará a ser limitada pelos valores presentes no Eurocódigo 8. [4] [13]
Deve ser sempre realizada uma verificação de segurança do edifício em relação ao colapso, exceto no
caso de edifícios que satisfaçam as regras relativas aos “edifícios simples de alvenaria” mais à frente
explicado no Capítulo 3.2.4.
Na ausência de uma avaliação precisa das propriedades de rigidez, fundamentada numa análise
rigorosa, poderá considerar-se a rigidez fendilhada relativamente à flexão e ao corte como metade da
rigidez elástica não fendilhada da seção bruta. [11]

2.3.1.3

Coeficiente de comportamento

Quando uma estrutura é sujeita a um sismo para além de verificar a segurança de todos os elementos
estruturais é necessário garantir a segurança da estrutura no seu conjunto. A capacidade de resistência
𝑅𝑑 , calculada tendo em consideração a resistência característica e os fatores parciais de segurança 𝛾𝑚
dos diferentes materiais, tem que ser superior ao maior valor da ação combinada 𝐸𝑑 , que inclui a ação
sísmica. [11]
A forma como a ação sísmica deve ser usada na verificação da resistência ao sismo depende do grau
de importância e complexidade da estrutura em consideração. No caso de uma estrutura com uma
configuração estrutural regular, como acontece na maioria dos casos em estruturas de alvenaria, a
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forma de cálculo pode ser simplificada ao considerar apenas a componente horizontal do movimento
sísmico do solo e analisando separadamente a estrutura em cada direção ortogonal. [14]
Em termos de análises sísmicas pode-se optar por uma análise linear estática (simples modal), análise
linear dinâmica (multimodal com espectro de resposta), análise não linear estática (pushover) ou uma
análise dinâmica não linear. [15]
É necessário aplicar um fator quando se pretende substituir uma análise dinâmica não linear por uma
análise linear dinâmica equivalente onde o dimensionamento ao carregamento sísmico é avaliado com
base nos espectros de resposta. Para obter o espectro de dimensionamento, as ordenadas do espectro
de resposta elástica são reduzidas por um fator, que tem em consideração os deslocamentos e a
capacidade de dissipação de energia da estrutura em consideração. Este fator é geralmente chamado
de “fator de redução de força” ou, pela terminologia da norma europeia de “coeficiente de
comportamento q”. [14]
O coeficiente de comportamento procura ter em conta a não linearidade da estrutura, ou seja, trata-se
de uma relação entre os resultados obtidos através de uma análise dinâmica linear e os de uma análise
dinâmica não linear. [14]
O Eurocódigo 8 apresenta um intervalo de valores para os vários tipos de construção em alvenaria.
Recomenda os valores inferiores de cada intervalo, embora a decisão final de que valores devem ser
aplicados em cada país fique ao critério da identidade reguladora nacional. Na Tabela 3 apresenta-se
os valores para os vários tipos de construção em alvenaria presentes no anexo nacional do EC8, sem
nunca esquecer que caso não se verifique a regularidade em altura o valor do coeficiente de
comportamento deve ser reduzido em 20% até um valor limite de q=1.5. [11]
Tabela 3 – Tipos de construção e valores máximos dos coeficientes de comportamento [11]

Tipo de construção

Grupo das unidades

Coeficiente de comportamento

Alvenaria simples

Grupo 1

1,5

Grupos 2, 3 e 4

2,5

Grupo 1

3

Alvenaria armada

Os valores presentes na Tabela 3 apenas poderão ser alterados no caso de estruturas com uma
ductilidade melhorada, desde que seja analisada e aprovada por uma entidade nacional legalmente
habilitada. [11]
O valor para o coeficiente de comportamento de estruturas de alvenaria simples assenta no
prossuposto de que estas estruturas não têm capacidade de dissipação de energia significativa. Como
tal, o EC8 aconselha o valor mais conservativo de q=1.5, o que corresponde ao valor proposto para
estruturas de classe de ductilidade baixa. No caso de uma estrutura de alvenaria armada a norma já
propõe valores de coeficiente de comportamento mais elevados, devido à capacidade de dissipação
de energia fornecida pela incorporação de armadura. [11]
No entanto em Itália, devido à importância histórica que a alvenaria estrutural representa, houve a
necessidade de procurar melhores valores para o coeficiente de comportamento, com o objetivo de
tornar a alvenaria como uma alternativa mais competitiva em relação a outras soluções.
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Em 2003 saiu em Itália a norma OPCM 3274, que procura servir como um elemento de transição entre
a anterior norma sísmica italiana e a norma europeia, mantendo-se assim os intervalos presentes no
EC8. Contudo os primeiros casos aplicados mostraram os seguintes inconvenientes: [15]
•

Com um q de 1.5 ou até mesmo de 2, foi completamente impossível satisfazer a resistência de
segurança para qualquer configuração de URM, dois ou três pisos para uma agS superior a
0.1g; em alguns casos a verificação de segurança não era satisfeita até para valores de 0.05g.

•

O resultado da verificação de segurança através de uma análise elástica não coincide com a
experiência passada e evidências experimentais.

•

Os resultados obtidos via uma análise elástica estavam em grande contradição com os
resultados dados por uma análise estática não linear, que mostravam resultados mais de
acordo com as experiências.

Os resultados não mostravam melhorias mesmo após uma redistribuição de uma análise linear. Vários
estudos demonstram como este panorama contraditório poderia ser explicado com o reconhecimento
de um rácio OSR (“overstrength”). [15]
Para alvenaria, OSR é a consequência de a análise elástica prever o colapso do elemento estrutural
para um esforço de corte ao nível da base que é bastante mais reduzido que a resistência última que
o sistema estrutural pode fornecer. O EC8 prevê este fator de majoração para elementos de betão,
embora não seja aplicado a elementos de alvenaria. A equação de cálculo do coeficiente de
comportamento tendo em conta o OSR é expressa na equação (2.1). [11] [15]
𝑞 = 𝑞 ∗ . 𝑂𝑆𝑅 = 𝑞 ∗ . (𝛼𝑢 /𝛼1 )

(2.1)

Onde,
𝑞 ∗ – fator constante que difere para cada tipo de alvenaria;
𝛼𝑢 – representa 90% do fator multiplicativo da ação sísmica horizontal de cálculo, para o qual,
mantendo as outras ações constantes ocorre a formação do mecanismo plástico global;
𝛼1 – fator multiplicativo da ação sísmica horizontal de cálculo, na formação da primeira rótula
plástica no sistema.
A componente de OSR é aplicada na alvenaria na norma italiana “Norme Tecniche per le Costruzioni”
(NTC), tanto na versão NTC 2008 como também na nova versão NTC 2018, tendo apenas sofrido
algumas alterações. Na Tabela 4 é possível comparar os valores de cálculo do coeficiente de
comportamento para diferentes tipos de estrutura. [15]
Tabela 4 – Valores do coeficiente de comportamento segundo a norma italiana [16] [17]

𝑞𝑜

NTC 2008

NTC 2018

Alvenaria Simples

2,0 𝛼𝑢 /𝛼1

1,75 𝛼𝑢 /𝛼1

Alvenaria Armada (A.A.)

2,5 𝛼𝑢 /𝛼1

2,5 𝛼𝑢 /𝛼1

A.A. com capacity design

3,0 𝛼𝑢 /𝛼1

3,0 𝛼𝑢 /𝛼1

Para URM, OSR pode alcançar valores elevados, visto que na maioria dos casos, devido a uma
redistribuição de esforços que tem lugar à medida que a capacidade resistente de diferentes elementos
é progressivamente alcançada, a distribuição de forças internas últimas irá variar substancialmente em
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relação à distribuição de proporções de rigidez resultantes de uma análise linear elástica. Na Tabela 5,
apresentam-se os valores do fator OSR presentes em ambas as versões da norma italiana NTC.
Tabela 5 – Valores do fator de “overstrength” (OSR) [16] [17]

𝛼𝑢 /𝛼1

NTC 2008

A.S. com 1 piso

1,4

A.S. com 2 ou mais pisos

1,8

A.A. com 1 piso

1,3

A.A. com 2 ou mais pisos

1,5

A.A com capacity design

1,3

NTC 2018
1,7

1,5
1,3

A incorporação deste parâmetro no EC8, traria grandes vantagens para a alvenaria simples, podendo
atingir valores maiores que 2.5 o que tornaria a alvenaria simples mais competitivas e não a deixaria
no patamar inferior de elemento estrutural de baixa dutilidade. No que toca a alvenaria armada, o EC8
já fornece valores aceitáveis de coeficiente de comportamento. Contudo, a consideração do fator OSR
permitiria considerar valores ainda melhores. Embora esteja previsto o lançamento de uma nova versão
do EC8, ainda não existe qualquer tipo de informação se este fator será introduzido ou não no cálculo
de elementos de alvenaria.

2.3.1.4

Edifícios simples em alvenaria

Todos os edifícios, de acordo com o EC8, devem ser submetidos a uma avaliação sísmica de forma a
evitar o colapso do edifício, levando à necessidade de considerar as ações sísmicas durante todo o
processo de dimensionamento. A única exceção onde a contabilização dos efeitos sísmicos pode ser
omitida é no caso dos edifícios simples, que pela sua simplicidade, permitem apenas realizar um
dimensionamento recorrendo ao EC6 através da verificação de segurança de cada elemento estrutural
de alvenaria. [11]
Para ser considerado um edifício simples torna-se necessário verificar, para além do já referido nos
outros subcapítulos, mais alguns tipos de características e condicionantes. Nomeadamente devem ser
classificados com uma classe de importância I, que corresponde a edifícios de baixa preocupação
pública, como por exemplo, edifícios agrícolas, ou de classe II, que corresponde a edifícios de habitação
correntes. [11]
De forma a que a estrutura seja contabilizada como “edifício simples” terá que respeitar as condições
que garantem a regularidade em planta e altura, de forma a não tornar complexa a atuação de um
sismo. O Eurocódigo sugere as seguintes condições:[11]
•

Uma planta aproximadamente retangular;

•

A relação, em planta, entre o comprimento do lado menor e o comprimento do lado maior não
deverá ser inferior a 0.25;

•

A área das saliências ou reentrâncias, em relação à forma retangular, não deverá ser superior
a uma percentagem de 15% da área total do pavimento acima do nível considerado.

Neste tipo de simplificações, uma percentagem mínima de área de paredes resistentes deve ser
garantida. No anexo nacional essa percentagem é obtida consoante a aceleração do solo e o tipo de
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alvenaria estrutural aplicado, e os seus valores podem ser observados na Tabela 6. Note-se que o EC8
fornece intervalos maiores do que os apresentados no anexo nacional. [11]
Tabela 6 – Área mínima de paredes resistentes em cada direção de “edifícios simples” expressa em
percentagem da área dos pisos [11]
2

Aceleração 𝑎𝑔 . 𝑆 (𝑚/𝑠 )

≤ 0.80
≤ 1.10
≤ 1.70
≤ 2.50
Valor mínimo da soma das áreas das seções
transversais (horizontal) das paredes resistentes em
cada direção, em percentagem da área de pavimento
por piso (𝑝𝐴,𝑚𝑖𝑛 )

Tipo de construção

Número de
pisos

Alvenaria simples do
grupo 1

1

2%

n/a

n/a

n/a

Alvenaria armada

1
2
3

1%
2%
2,80%

1.5%
2,80%
3,50%

2%
3.5%
n/a

3%
4,50%
n/a

Onde,
n/a – não aceitável.
Relativamente às paredes de contraventamento do edifício, para ser classificado como “edifício
simples” devem ainda ser respeitadas determinadas condições referentes à sua disposição e
geometrias em planta, salientando as seguintes como as mais importantes: [11]
•

As paredes devem ser distribuídas de modo quase simétrico, em ambas as direções
ortogonais. No mínimo devem existir duas paredes paralelas em cada uma das direções
principais e o seu comprimento deve ser superior a 30% do comprimento na direção
analisada;

•

A distância entre duas paredes na mesma direção deverá ser superior a 75 % do
comprimento total da parede;

•

Devem-se encontrar sujeitas a pelo menos 75% das cargas verticais, e devem-se
permanecer contínuas desde a base ao topo do edifício.

•

Deve ser garantida a continuidade em altura das paredes de contraventamento.

A norma recomenda que não haja grandes variações de massa e de área das seções transversais
horizontais das paredes de contraventamento, sendo que recomenda um valor máximo de 20% para
as varações entre pisos. [11]
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3 Comportamento de elementos estruturais em alvenaria simples e
alvenaria armada
Neste próximo capítulo será descrito o comportamento de paredes de alvenaria simples e alvenaria
armada sujeitas a diferentes tipos de carregamentos, visto haver neste momento uma falta de
conhecimento dos benefícios que a introdução de armadura poderá ter no incremento da resistência
de uma parede quando sujeita a diferentes tipos de ações. Em todos os subcapítulos, serão
apresentadas as principais caraterísticas do comportamento de uma parede de alvenaria simples
“unreinforced masonry” (URM) e posteriormente será apresentada as vantagens da incorporação da
armadura, passando assim para alvenaria armada “reinforced masonry” (RM).
Este capítulo é fundamentado através de inúmeras campanhas experimentais que têm vindo a ser
realizadas ao longo dos últimos anos principalmente no que toca a elementos estruturais de RM. Um
dos projetos mais relevante foi o DISWALL [7] [12] [22] (Developing Innovative Systems For Reinforced
Masonry Walls), tratando-se de uma campanha experimental financiada pela UE contando com a
participação e contribuição de diferentes entidades e universidades. Tem como principal objetivo,
estudar o comportamento de diferentes tipos de configuração de paredes de alvenaria armada assim
como referenciar o papel importante que a organização The Masonry Society, universidades
canadenses e italianas tiveram na elaboração de teorias e ensaios no campo desta dissertação.
Importa referir a extrema importância em estudar, à priori, os elementos estruturais de URM, visto que
só assim se torna percetível quais as lacunas existentes neste tipo de técnica construtiva, permitindo
assim, compreender os benefícios que a introdução da armadura fornece no combate às fragilidades
da alvenaria simples evitando os seus principais modos de rotura. É usual dizer-se que a alvenaria
armada se irá comportar de igual modo que alvenaria simples até ao aparecimento da primeira fenda,
pois só a partir daí é que a armadura desenvolverá o seu papel.

3.1 Paredes de alvenaria simples e armada sujeitas a esforços de tração
A resistência à tração da alvenaria, nomeadamente na direção perpendicular às juntas de
assentamento, é, em geral, baixa e variável. Devido a esse facto, o Eurocódigo 6 não a considera
explicitamente no dimensionamento estrutural, a menos que esteja associado a um mecanismo de
flexão. No entanto, é necessário garantir a existência de adesão entre as unidades e a argamassa. [18]
A resistência à tração é primeiramente controlada pela resistência de ligação desenvolvida ao longo da
interface entre as unidades e a argamassa. Em campanhas experimentais, observou-se que a
capacidade de absorção de água das unidades é um fator com grande influência no desempenho da
alvenaria, face à tração. [19]
Na Figura 3.1 é possível visualizar os modos de rotura de uma parede de URM sujeita a um
carregamento de tração. Na Figura 3.1 (a) e (b) tratam-se de modos de rotura devido a uma tensão
paralela à junta de assentamento, enquanto que nas Figura 3.1 (c) e (d) a rotura ocorre segundo
tensões perpendiculares à junta de assentamento. [19]
Nas paredes da Figura 3.1 (a) e (d) a fendilhação ocorre ao longo dos blocos. Neste caso a resistência
é maioritariamente dada pela resistência à tração das unidades de alvenaria, enquanto nas restantes
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figuras a fendilhação ocorre na argamassa, sendo que os blocos não sofrem fendilhação. Neste caso,
a resistência ao corte da interface e o comprimento de sobreposição (𝐿𝑜) torna-se um fator determinante
da resistência à tração nesta direção. [19]
Existem poucas campanhas experimentais que estudem o comportamento de paredes de RM sujeitas
unicamente à tração, sem considerar um mecanismo de flexão ou de corte. Contudo, é de esperar que
a introdução de armadura horizontal e vertical resulte num incremento de resistência do elemento em
ambas as direções dado que aumenta a resistência da argamassa e permite uma redistribuição de
esforços após o aparecimento das primeiras fendas. Por conseguinte, a rotura só ocorre depois da
cedência da armadura.

Figura 3.1 - Modos de rotura de uma parede URM sujeita a um carregamento de tração [19]

3.2 Paredes de alvenaria simples e armada sujeitas a esforços de
compressão
Uma parede URM normalmente não tem problemas relacionados com carregamentos axiais de
compressão resultantes do peso da estrutura. Esta ação funciona normalmente como uma ação
favorável, nomeadamente quando a parede se encontra sujeita a um carregamento de corte, como
será descrito mais adiante. A resistência à compressão tem em conta diferentes componentes da
alvenaria estando a sua resistência dependente de: [5]
•

Resistência à compressão das unidades e da argamassa;

•

Da geometria das unidades (dimensão, orientação e percentagem de vazios das unidades);
como também a espessura da junta de assentamento;

•

Relação entre a resistência e deformabilidade da argamassa e das unidades.

A alvenaria funciona como um material anisotrópico e, como tal, irá ter diferentes valores de resistência
à compressão consoante a direção de aplicação da força, como apresentado na Figura 3.2 (a). A
anisotropia da alvenaria está relacionada com o facto de os blocos terem também diferentes
resistências em cada direção. Por outro lado, um pano de alvenaria simples comporta-se como um
material compósito, o que significa que a sua resistência estará compreendida inferiormente pela
resistência de esmagamento da argamassa e superiormente pela resistência da unidade de alvenaria,
como apresentado na Figura 3.2 (b). [19]
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Figura 3.2 – (a) Anisotropia de uma parede simples de alvenaria; (b) relação de esforços e deformação de uma
parede de alvenaria (adaptado de [19])

Normalmente a rotura das unidades está relacionada com o esforço de tração secundário que origina
o aparecimento de fissuração paralela ao eixo de carregamento. Este tipo de colapso está relacionado
com a interação entre as unidades de alvenaria e a argamassa. Quando uma parede é submetida a um
carregamento de compressão, ambos os materiais expandem-se lateralmente. No entanto, como a
argamassa é um material mais deformável do que o bloco e visto que as forças de fricção originadas
pela interação argamassa-unidades têm que ser iguais, origina-se um acréscimo de tensões nos blocos
de alvenaria como é possível observar na Figura 3.3, resultando na sua rotura. [19]

Figura 3.3 - Comportamento individual e compósito dos elementos de alvenaria (adaptado de [19])

Uma parede de URM, se for corretamente dimensionada para os carregamentos axiais provenientes
dos pisos superiores a que será submetida no futuro, não deverá ter problemas devido a elevadas
compressões e, consequentemente, este problema acaba por não ser referido nas verificações de
segurança das paredes de RM. Contudo, estudos recentes demostram que a introdução de armadura
de juntas de assentamento, corretamente fixada, confere um acréscimo de resistência à compressão
que deveria ser tido em conta, de forma a evitar um dimensionamento demasiado conservativo.
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Quanto à contabilização do contributo da armadura vertical é necessária alguma prudência devido a
que esta poderá dobrar-se e sofrer movimentos para fora do plano o que resultaria na perda do seu
contributo e como tal é muitas vezes desprezada
Numa campanha experimental, onde se estudou a contribuição de diferentes tipos de armadura de
juntas para a resistência à compressão de uma parede, os resultados demonstram que, com uma taxa
de armadura de ρ=0.1%, era possível influenciar significativamente tanto o comportamento estrutural
como a capacidade resistente dos ensaios. Com uma armadura de junta de treliça e malha foi possível
obter, respetivamente, ganhos no carregamento último de 25% e 40% em comparação com ensaios
com paredes de URM. [20]
Num outro ensaio experimental, ao ensaiar duas paredes à compressão tanto com junta contínua como
com junta descontínua, reforçada com armadura de treliça Murfor, distribuído pela empresa Bekaert,
observou-se igualmente um aumento da resistência da parede e da sua deformabilidade, realçando
ainda mais a utilidade que a armadura pode ter quando a parede é submetida à compressão. [21]
Tanto a EN 1996-1-1 (2005) como o protótipo da EN 1996-1-1 (2019) não prevêem nenhum incremento
de resistência à compressão fornecido pela introdução da armadura de junta que pudesse ser
incorporado no dimensionamento de um elemento de RM. Contudo, existem outros países e normas
que consideram este incremento de resistência no dimensionamento de elementos de RM. Autores
como L. Drobiec e J. Kubica, propuseram uma fórmula de cálculo para o contributo dado pela armadura
de assentamento. [20]
Apresenta-se na equação (3.1), para uma melhor compreensão, um exemplo para uma malha quadrada
embora estes autores tenham também desenvolvido formulação para armadura em treliça. [20]
(1)
𝑓𝑑𝑟

∑𝑖 𝑛𝑥,𝑖 𝐴𝑥,𝑖 𝑓𝑦𝑑,𝑠,𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
𝛼𝐸
𝛥𝜎𝑦,𝑥
𝑡. 𝑠
= 𝑓𝑑 + 𝑚𝑖𝑛 {
= 𝑓𝑑 + 𝑚𝑖𝑛
𝛥𝜎𝑦,𝑧
∑𝑖 𝑛𝑧,𝑖 𝐴𝑧,𝑖 𝑓𝑦𝑑,𝑧,𝑖 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
{ 𝛼𝐸
𝑙. 𝑠

(3.1)

Onde,
𝑓𝑑𝑟 – valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria com armadura de assentamento
𝑓𝑑 – valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria na direção considerada
𝑛𝑥,𝑖 – e 𝑛𝑧,𝑖 número de barras em cada direção;
𝐴𝑥,𝑖 – e 𝐴𝑧,𝑖 área da seção de apenas uma barra de armadura;
𝛼𝑖 – ângulo entre o eixo das barras e o eixo longitudinal das paredes (eixo x);
𝑡 – espessura da parede;
𝑙 – comprimento da parede;
𝑠 – espaçamento vertical da armadura de junta;
𝛼𝐸 – coeficiente elástico de anisotropia, dado pela expressão (3.2).
𝛼𝐸 =

𝐸𝑦
𝜈𝐸𝑥,𝑧

Onde,
𝜈 – coeficiente de poisson;
𝐸𝑦 – modulo de elasticidade, segundo o eixo y;
𝐸𝑥,𝑧 – modulo de elasticidade, segundo o plano xz.
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(3.2)

As fórmulas apresentadas por estes autores têm em conta o mecanismo apresentado na Figura 3.4,
sendo que a introdução de armadura irá reduzir a interação entre a argamassa e as unidades,
impedindo a deformabilidade da junta.

Figura 3.4 – Mecanismo de cálculo da expressão (3.1) [20]

No caso de armadura em treliça a equação apresentava resultados reduzidos comparados com os
testes. A principal causa é devido ao efeito de confinamento provocado pelas barras longitudinais que
aumentam a resistência na direção perpendicular da parede, tornando-se necessário contabilizar um
acréscimo de resistência na direção para fora do plano, através da introdução de um fator de
confinamento da armadura, 𝜂𝑥𝑧 . [20]
Na Figura 3.5 apresenta-se o modo de rotura que ocorre numa parede de URM sujeita a um
carregamento de compressão, causado pela rotura das unidades de alvenaria. No caso de paredes de
RM este tipo de fissuração também irá ocorrer. No entanto a parede só entrará em colapso quando
ocorrer a cedência das armaduras, que irão continuar a suportar as cargas após o aparecimento das
fendas.

Figura 3.5 -Rotura típica numa parede URM sujeita à compressão [19]
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3.3 Paredes de alvenaria simples e armada sujeitas a esforços no plano
(Paredes de Corte)
Um carregamento horizontal no plano, como o provocado por um sismo, pode originar o colapso da
parede através de mecanismos de flexão e/ou de corte. Os colapsos devido a um mecanismo de flexão
de uma parede de URM estão caracterizados pela separação das juntas de assentamento (na zona
tracionada) ou pelo chamado “toe crushing” (na zona comprimida). Enquanto no caso de um
mecanismo de corte a rotura tende preferencialmente a ocorrer através da fendilhação diagonal. No
caso de uma parede de alvenaria armada, os mecanismos de rotura são os mesmos. Porém, a parede
só entrará em rotura após a cedência das armaduras verticais, no caso de um mecanismo de flexão, e
após a cedência da armadura horizontal, no caso de um mecanismo de corte. Na Figura 3.6 é possível
visualizar os modos de rotura de uma parede de alvenaria simples sujeita a um carregamento no plano.
[22]

Figura 3.6 Modos de colapso de uma parede de URM ao corte (adaptado de [22])

A rigidez de uma parede de alvenaria está dependente de inúmeros fatores, destacando-se o rácio
geométrico (relação entre a altura e a largura) como um dos mais importantes, visto ter um papel
influenciador nos modos de rotura que poderão ocorrer. Para valores reduzidos irá proporcionar roturas
por corte, enquanto para valores mais elevados terá tendência a proporcionar roturas à flexão. [22]
Outros fatores como a combinação de carregamentos aplicados, propriedades dos materiais e a
qualidade das ligações entre as unidades de alvenaria também devem ser tidos em consideração
quando se analisa um carregamento no plano. [22]
A combinação de carregamentos pode influenciar os modos de rotura. Em situações como últimos
andares e armazéns, que são caracterizados por reduzidos valores de carregamento vertical, a rotura
predominante será devido à flexão. Pelo contrário, em andares mais carregados verticalmente prevêse uma maior rotura devido ao corte. [22]
Na rotura por corte, a fendilhação diagonal ocorre sobretudo na interface das unidades-argamassa.
Contudo, por vezes, poderá ocorrer uma fendilhação ao longo da unidade de alvenaria devido a um
estado de tensão biaxial de tração-compressão nas unidades, que fazem com que a fenda ocorra ao
longo do bloco. [22]
Na rotura à flexão, pode surgir inicialmente uma rotura à tração e/ou deslizamento quando a parede se
encontra pouco carregada axialmente levando a que as ligações das juntas de assentamento sejam
vencidas devido à baixa resistência à tração que as mesmas têm. Porém, numa situação de
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carregamento axial mais elevado tem-se, igualmente, um mecanismo de rotura por flexão, que ocorre
posteriormente ao aparecimento das primeiras fendas horizontais ao longo da junta de assentamento,
causadas pela reduzida resistência a tração da argamassa. Esta primeira fendilhação por si só não
causa a rotura, mas reduz drasticamente a resistência da parede, levando a uma concentração de
tensões de compressão na extremidade de rotação da parede que originam o seu esmagamento. [22]
Na Figura 3.7 é possível visualizar a contribuição do carregamento axial não só para um aumento de
resistência ao corte como também um possível controlador de modos de colapso para um caso de uma
parede de URM.

Figura 3.7 - Comportamento de uma parede URM sujeita ao efeito combinado de corte e do esforço normal
(adaptado de [22])

Detalhando melhor a figura anterior, no ponto “a” atinge-se a tensão máxima à tração da alvenaria,
relembrando que a alvenaria possui uma fraca resistência a esforços axiais de tração. Posteriormente
ao ponto “b” ocorre a rotura por deslizamente que é caracterizada por baixas tensões de compressão
e elevadas tensões de corte (originando um mecanismo de flexão). Nesta zona, as tensões de
compressão tendem a desenvolver-se progressivamente através de uma inclinação relacionada com o
coeficiente de atrito existente nas interfaces dos materiais. Este mecanismo desenvolve-se até atingir
o ponto “c”. [6]
Com o aparecimento de elevadas tensões de compressão e de corte, existe o aumento das tensões
principais, que dá origem ao aparecimento de fendilhação diagonal. Esta fase é caracterizada pela
curva entre os pontos “c” e “d”, onde a resistência ao corte é dependente da resistência dos elementos
constituintes da parede. [6]
Por fim a curva “d” e “e”, representa a existência de carregamentos axiais elevados. A parede não
consegue suportar elevadas cargas no plano visto que as tensões tendem a estar orientadas
paralelamente às juntas longitudinais. Por fim o ponto “e” representa a rotura quando sujeita apenas a
um carregamento axial de compressão, como já foi mencionado no capítulo anterior. [6]
Note-se que a influência do carregamento axial é muito relevante nas paredes de corte, visto que têm
um papel influenciador no modo de rotura que poderá ocorrer, e também permite que a parede tenha
a capacidade de suportar maiores níveis de carregamentos transversais.
As fragilidades apresentadas anteriormente de uma parede URM quando submetida a um
carregamento de corte podem ser prevenidas através da introdução de armadura, uma vez que esta
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aumenta a sua ductilidade através de uma redistribuição de esforços, fornecendo assim, uma maior
dissipação de energia quando submetida a um sismo. [22]
O aparecimento de fendas numa parede URM provoca um grave decréscimo da sua resistência devido
a uma rotura frágil. A introdução de armadura de juntas previne a separação da parede nessas fendas,
permitindo que a armadura se encontre submetida a tração e garantindo a correta transferência de
cargas como mostra a Figura 3.8. Importa referir que a armadura só irá funcionar como previsto se for
corretamente amarrada, a fim de obter um mecanismo de treliça. A amarração pode ser feita a um pilar
ou coluna de ligação (paredes de preenchimento e alvenaria confinada), ou na própria armadura vertical
embebida no grout (RM). [22]

Figura 3.8 - Transmissão de forças devido à armadura (adaptado de [23])

No caso da armadura vertical, quando submetida ao corte, irá dobrar lateralmente, conhecido como
“dowel action mechanism”. Vários estudos, mostraram que, no conceito de alvenaria estrutural, uma
parede apenas armada verticalmente, fornece resultados de resistência ao corte tão reduzidos como
uma parede URM. [20] [22]
No entanto, quando a parede se encontra armada tanto verticalmente como horizontalmente,
garantindo assim um mecanismo de treliça, idêntico com o mecanismo usado para elementos de betão
armado, permite grandes ganhos de resistência ao corte. [20]
O EC6 prevê um acréscimo de resistência ao corte devido a este mecanismo de corte, através do
Anexo J, no entanto a versão atual não permite a sua aplicação no contexto nacional. De facto, este
efeito tem um incremento reduzido na resistência ao corte e, como tal, é muitas vezes desprezado.
Contudo, refere-se à existência de autores que propõem uma equação para a contabilização deste
efeito que será introduzida no Capítulo 4.1.2. Na Figura 3.9, é possível perceber melhor este
mecanismo, sendo Rrv representa a reação da alvenaria após o aparecimento da fenda. [22]
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Figura 3.9- Mecanismos de dowel (adaptado de [22])

Recentemente, através de uma análise pós-sísmica aos terramotos do Maule,Chile (Fevereiro de 2010)
e Christchurch, Nova Zelândia (Fevereiro de 2011), verificou-se que as paredes de alvenaria armada
sujeitas ao corte, “Reinforced Masonry Shear Walls (RMSW)”, eram suscetíveis a movimentos para
fora do plano na sua extremidade, devido à alternância da carga cíclica do sismo, que originava
alternadamente elevadas trações e compressões nessa zona. [24]
No British Columbia Institute of Tecnlogy, no Canada e posteriormente na University of Colorado, EUA,
levou-se a cabo campanhas experimentais relativamente idênticas, a fim de obter uma melhor
compreensão no que toca ao comportamento para fora do plano de uma RMSW. A Figura 3.10
demonstra o mecanismo para fora do plano, suscetível de ocorrer em paredes de corte. [24]

Figura 3.10- Movimento para fora do plano numa parede de corte (adaptado de [25])

As campanhas eram compostas por uma primeira fase que tinha como objetivo estudar apenas o
comportamento para fora do plano ocorrente na extremidade da RMSW, realizando ensaios de
carregamento uniaxial cíclico em paredes relativamente esbeltas. Esta primeira fase torna-se bastante
importante, pois permite perceber o mecanismo para fora do plano que ocorre na extremidade de uma
RMSW. Porém, visto que só é analisada a faixa extrema da parede, acaba por não ser tido em conta
as condições de fronteira, resultante da ligação ao resto da parede. Nos próximos parágrafos será
descrita detalhadamente a Figura 3.11, que representa o ensaio realizado para compreender o
mecanismo de movimento para fora do plano. [24]
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Figura 3.11 – Diagrama cíclico de um carregamento tração-compressão (adaptado de [24])

O ensaio começa com um aumento gradual do carregamento de tração (reta 0-a’), sendo que o ponto
(a) representa a cedência da armadura, seguindo-se na entrada da zona plástica, podendo até mesmo
ocorrer endurecimento. O ponto (a’) representa o fim do carregamento à tração, ou seja, metade do
ciclo geral deste ensaio. Este ponto também é caracterizado por uma grande distribuição de fendas
horizontais ao longo da junta de assentamento, originadas pelas elevadas trações. [24]
Posteriormente segue-se uma fase de descarregamento, entre os pontos (a’) e (b), resultando na
recuperação da deformação elástica. O ponto (b) representa o instante em que a parede se encontra
sem qualquer tipo de carregamento aplicado. Deixando de existir carregamento, as fendas no ponto (b)
tendem a reduzir de tamanho quando comparadas com o ponto (a’). No entanto não estarão
completamente fechadas, sendo que o tamanho irá depender do nível de deformação residual existente
na parede. [24]
De seguida, segue-se o início do carregamento de compressão, que irá originar uma redução do
tamanho das fendas que inicialmente foram abertas pelo carregamento à tração. Durante a (reta b-c),
devido à existência de fendilhação, a armadura vertical terá que resistir a todo o carregamento de
compressão e fornecer rigidez na direção lateral, originando assim uma redução de rigidez tornando a
parede suscetível a movimentos para fora do plano. O ponto (c) representa a rotação das fendas
horizontais devido ao deslocamento para fora do plano. [24]
No caso de paredes de RM, é frequente recorrer-se apenas a uma camada de armadura vertical,
aplicada no vazio dos blocos, no caso mais recorrente de alvenaria celular. Esta disposição de apenas
um varão de armadura, tende a criar instabilidade visto que dificilmente tende a ser colocada na zona
central, podendo mesmo acabar por descair para um dos lados. No caso de paredes e colunas de betão
armado, usa-se duas ou mais camadas de armadura o que permite uma maior estabilidade nos
movimentos para fora do plano. [24]
Continua-se o carregamento da parede entre os pontos (c) e (h). Toda a parede seguirá uma
deformação para fora do plano até que as fendas estejam completamente fechadas num dos lados da
parede. O ponto (d) representa o contacto entre dois blocos adjacentes, numa das extremidades.[24]
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No caso de fendas reduzidas, tem-se deslocamentos para fora do plano também reduzidos, levando
ao aparecimento de forças de compressão internas na zona de contacto, tornando desta maneira a
parede “mais dura”. O aumento das forças internas de compressão faz com que a parede recupere a
sua verticalidade, chegando ao ponto (h), que representa o final da segunda metade do ciclo, em que
as fendas se encontram completamente fechadas. Consequentemente, toda a seção da parede fica
sujeita à compressão, mantendo assim a sua estabilidade. O ponto (g) representa a entrada em
cedência da armadura à compressão. [24]
O ciclo recomeçará de novo enquanto não atingir o deslocamento crítico para fora do plano, visto que.
até este patamar. a parede conseguirá recuperar a sua estabilidade, originando assim, o recomeço do
ciclo com a mesma trajetória (a – a’ – b – c – g– h). Porém, quando este deslocamento crítico for
atingido, poderão ocorrer dois possíveis “caminhos” que levam à rotura da parede, que se enumeram
de seguida. [24]
➢

Caminho b – c – d – e – “Instabilidade global para fora-do-plano combinada com o
esmagamento local da alvenaria no instante de deslocamento lateral máximo”.

Entre os pontos a – a’ – b – c o caminho é idêntico ao já referido nos parágrafos anteriores. No entanto,
neste caso, se os deslocamentos para fora-do-plano causarem instabilidade antes de as fendas
fecharem, ou seja, antes de atingir o ponto (d), a parede poderá continuar a suportar carregamentos
laterais e mover-se lateralmente até ocorre um esmagamento local em um dos lados (ponto e). Os
deslocamentos críticos que causam esta instabilidade encontram-se na ordem de metade da espessura
da parede. [24]
•

Caminho b – c – f – “Instabilidade global para fora-do-plano”

Este tipo de rotura ocorre quando as fendas no instante (c) são demasiado grandes, tornando-se
impossível recuperar o contacto em uma das extremidades da fenda, antes ou depois de atingir o
deslocamento para fora-do-plano crítico. Como tal, ao contrário do que acontece no caso anterior, não
consegue originar-se esforços de compressão entre unidades adjacentes e, por conseguinte, a parede
continuará o movimento para fora do plano, originando o seu colapso. [24]
Conclui-se que parâmetros como a esbelteza, o rácio altura/comprimento, o nível de carregamento
axial aplicado, o rácio de armaduras de flexão e o nível de tensões plásticas nas armaduras localizadas
na extremidade têm um papel influenciador no comportamento para fora do plano da RMSW.
Infelizmente não se conseguiu ter acesso à informação da fase 2 destas campanhas experimentais que
tinha como objetivo estudar este tipo de comportamento no contexto da totalidade da parede. [24]

3.4 Paredes de alvenaria simples e alvenaria armada sujeitas a esforços
para fora do plano (Paredes de Flexão)
A ocorrência de atividade sísmica ou pressão do vento sujeita as paredes a carregamentos que,
consequentemente evidenciam movimentos para fora do plano. Estas paredes são frequentemente
mencionadas como “paredes de flexão” dado que o principal modo de deformação advém de um
mecanismo de flexão. Quer a flexão vertical quer a flexão horizontal podem ocorrer (Figura 3.12), no
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entanto a mais recorrente é a flexão vertical, devido ao facto de ser nesta direção que existe o menor
vão.
A resistência no plano perpendicular às juntas de assentamento 𝑓𝑥𝑘2 , segundo alguns autores, é
aproximadamente três vezes maior que a resistência na junta de assentamento 𝑓𝑥𝑘1 , não contabilizando
a contribuição da armadura, uma vez que esta tende a aumentar substancialmente o 𝑓xk2,app assim
como a contabilização do efeito benéfico de um carregamento axial de compressão que pode ser
contabilizada no 𝑓𝑥𝑘1,𝑎𝑝𝑝 . [5]
Esta diferença de grandezas ocorre devido à flexão vertical estar intrinsecamente relacionada com a
resistência da ligação unidade-argamassa da junta de assentamento, enquanto a resistência horizontal
está relacionada com a resistência de fricção da junta de assentamento bem como a junta de interface
vertical.[22]

Figura 3.12 – Flexão em duas direções da parede quando sujeita a carregamentos para fora do plano [22]

Existem vários tipos de carregamentos que proporcionam um comportamento para fora do plano, sendo
a pressão do vento e a ação sísmica os tipos de carregamento mais importantes no contexto de
alvenaria. O impulso do solo também provoca pressão para fora do plano, mas, visto que não é usual
o recurso de elementos de alvenaria no subsolo não será dada excessiva relevância a este tipo de
carregamento.
Quer o vento quer um sismo, originam forças para fora do plano, no entanto, no que concerne à
natureza da sua aplicação estes são consideravelmente díspares. Os carregamentos em consequência
do vento são aplicados diretamente em toda a superfície de uma parede, enquanto os carregamentos
devido ao sismo surgem devido à inércia existente na edificação aquando a ocorrência de
deslocamentos no solo.
No sismo a maior parte da força sísmica é encaminhada para as paredes de contraventamento,
tornando-as, assim, paredes de corte. Contudo, existe sempre uma reduzida parte da carga que é
encaminhada para as restantes paredes, levando ao aparecimento de flexões. Todavia, apesar de a
carga ser reduzida, as paredes de URM oferecem uma resistência diminuta a este tipo de movimento,
levando rapidamente à sua rotura, podendo originar uma queda de blocos.

3.4.1.1

Elementos de alvenaria simples sujeita a esforços para fora do plano

Nos parágrafos subsequentes serão desenvolvidos os conceitos de flexão vertical e flexão horizontal
originadas devido a um carregamento em toda a área da parede, simulando desta maneira a pressão
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do vento. Posteriormente será analisada a combinação das duas flexões de modo a simular as
condições reais de uma parede. Note-se que não serão referenciados exemplos de paredes URM com
um carregamento devido ao sismo, visto que as campanhas experimentais que simulam sismos
acentuam a maior parte da investigação em paredes de corte e não em paredes de flexão. Contudo,
no momento em que as forças de um sismo originam mecanismos de flexão vertical e horizontal os
mecanismos de roturas serão aproximados dos gerados pela pressão do vento.
•

Flexão vertical

Tal como referido precedentemente, a análise da flexão na direção vertical é de extrema importância,
não só pelo facto de ser nesta direção que habitualmente ocorre o menor vão, mas também pela baixa
resistência da junta de assentamento quando submetida a forças de tração. Devido a esta baixa
resistência, as paredes de alvenaria simples estão fortemente dependentes das tensões de
compressão provenientes do peso próprio da estrutura, que aumenta a sua resistência à flexão.
Outra componente com um papel significativo no comportamento de estruturas URM é a condição de
apoio, que cria reações de compressão, que tem um efeito benéfico no comportamento da estrutura.
O peso da parede traduz-se numa tensão de compressão uniforme na sua base originando uma reação
vertical por unidade de comprimento. Nesta situação, a primeira fenda ocorre na base onde a
compressão é máxima. [6]
Nos parágrafos seguintes será esclarecido o efeito benéfico do peso próprio no caso de uma parede
de alvenaria simples se encontrar sujeita à pressão do vento, como apresentado na Figura 3.13.

Figura 3.13 - Parede de alvenaria simples sujeita a um aumento da pressão do vento (adaptado de [6])

Ao analisar o comportamento da parede retratada na Figura 3.13 (a), quando sujeita à pressão do
vento, verificou-se que as flexões iniciais que tenderiam a aparecer com a existência do carregamento
do vento são suprimidas pelas tensões de compressão existentes devido ao peso próprio da parede.
Unicamente para níveis de carregamento mais elevados de carregamento lateral é que se observa a
distribuição triangular na base da parede. [6]
Fatores como movimentos diferenciais, membranas impermeabilizantes, entre outros originam que a
tensão da junta inferior seja bastante reduzida. Deste modo, quando o vento atinge a pressão crítica,𝑝𝑐𝑟 ,
a junta não é capaz de resistir às tensões de tração (normais à junta) atingindo, desta maneira, a tensão
resistente de flexão que culmina na abertura de uma fenda na base. [6]
Em virtude do comportamento elástico da parede a reação vertical vai movendo-se para a extremidade
mais protegida do vento, exemplificado na Figura 3.13 (b). Essa situação origina o aparecimento de um
momento estabilizante. Contudo, à medida que a pressão do vento vai aumentando, a carga passa a
ser suportada pela parede (funcionando como um elemento simplesmente apoiado nas suas duas
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extremidades). Resultando assim, numa transmissão de forças, que inicialmente estariam localizadas
no topo, para o meio da parede. Por conseguinte, surge o aparecimento da segunda fenda ao longo de
toda a junta de assentamento, como mostra a Figura 3.13 (c). [6]
Estudos concluíram que a fenda no meio da parede se inicia ao longo de cerca de duas a três unidades
e que, imediatamente a seguir, se propaga ao longo de todo o seu comprimento. Se a pressão do vento
se mantiver, a parede colapsará como mecanismo. No entanto, na eventualidade de uma pressão mais
reduzida do vento, esta não irá desmoronar devido ao efeito estabilizante que o seu peso próprio
oferece. [6]
A pré-compressão resultante do esforço axial imposto não só atrasa a fendilhação ao longo de todo a
parede, como também, depois do aparecimento da primeira fenda, faz com que o carregamento
aplicado a meio da mesma tenha que ser maior do que no caso de não ter um carregamento axial
aplicado. [6]
A carga concentrada pode provir dos pisos superiores. No caso de uma parede entre dois pisos de
betão, a reação vertical resultante da compressão axial sofrerá um desvio, e a carga no topo da parede
também se moverá à medida que a parede se deforma, dando origem a uma excentricidade. [6]
•

Flexão Horizontal

Não é recorrente que as paredes se encontrem submetidas a uma flexão horizontal pura, visto que
habitualmente as paredes estão apoiadas na sua base o que fornece um suporte lateral. A flexão
horizontal pura tende a ocorrer quando uma parede se encontra com os bordos simplesmente apoiados,
à exceção do bordo superior, origina que as fibras superiores estejam à flexão pura, como é ilustrado
na Figura 3.14.

Figura 3.14 - Parede de URM sujeita a flexão pura no seu topo (adaptado de [6])

Uma parede sujeita a este tipo de flexão é caracterizada por esforços de flexão paralelos à junta de
assentamento. Quando a parede atinge o carregamento último, a resistência à flexão da junta vertical
é atingida, originando a sua fendilhação. Consequentemente a transferência de esforços passa a ser
garantida através da junta de assentamento, sendo que a natureza dos esforços passa a ser torsional
e não de flexão. [6]
A parede comporta-se elasticamente com o início da aplicação do carregamento lateral. No entanto, os
esforços nas unidades e nas juntas verticais serão diferentes, devido às diferentes espessuras dos
materiais. Ambos os elementos estarão submetidos à flexão, contudo, a resistência à tração da junta
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vertical é geralmente menor do que comparativamente à flexão das unidades, logo, a fendilhação
ocorrerá primeiro na junta vertical. A junta de assentamento tende também a ser mais resistente, visto
que recorrentemente a junta vertical não é aplicada de forma tão exímia como a junta de assentamento
e carecendo, deste modo, do incremento de resistência que o carregamento vertical fornece. [6]
Após a fendilhação das juntas verticais, o momento passa a ser resistido pelas unidades de alvenaria.
Dado que o momento não consegue ser transferido de unidade para unidade através da junta vertical,
este passará a ser transferido na junta de assentamento entre unidades adjacentes através de esforços
de torção. [6]
O aumento de resistência após a fendilhação da junta vertical estará dependente da resistência à flexão
das unidades de alvenaria e da resistência torsional da junta de assentamento. Se a resistência das
unidades for baixa, o colapso das unidades ocorrerá imediatamente após a fendilhação das juntas
verticais. [6]
Devido à fragilidade das juntas verticais, conclui-se que uma parede com unidades de alvenaria
alternada é mais resistente à flexão horizontal do que com uma junta vertical continua. Objetiva-se
conjuntamente que por um lado o enchimento de células com grout oferece um incremento de
resistência última, no entanto, por outro lado este irá reduzir de forma drástica a capacidade de
deformação horizontal. [6]
•

Flexão combinada.

Até aqui procurou-se perceber as flexões verticais e horizontais por se tratarem das flexões principais
de uma parede. Não obstante, dificilmente se encontram situações em que ocorra apenas uma única
das flexões, habitualmente as paredes encontram-se apoiadas em cerca de três a quatro bordos o que,
por sua vez, origina a combinação das duas flexões. [6]
Na hipótese de uma parede, na qual a base, espessura e características dos materiais proporcionarem
atrito suficiente, o bordo inferior funcionará como um apoio, fornecendo desta maneira, resistência para
carregamentos laterais. A parede irá deforma-se elasticamente como uma placa apoiada em três lados,
sendo que, à medida que o carregamento aumenta, as flexões verticais e horizontais irão também
aumentar suscitando desta maneira esforços ao longo de toda a parede com magnitudes e orientações
diferentes. No entanto, no momento em que os esforços ultrapassem a resistência da alvenaria, uma
fenda irá ocorrer, fragilizando toda a parede. [6]
As fendas propagam-se rapidamente como mecanismo, visto que seguem a localização de esforços
de tração máximos. A Figura 3.15 (a) e (b) apresenta o padrão típico de fendas numa parede apoiada
em três bordos, caracterizado pelo aparecimento inicial de uma fenda vertical, na zona de flexão
horizontal pura e, posteriormente, de fendas na diagonal (40 a 50 graus) na ocasião da parede ter
dimensões adequadas. Se porventura, a parede tiver um maior comprimento que a altura, ocorrerá
apenas o aparecimento de fendas na diagonal. [22]
No caso de uma parede apoiada em todos os bordos, à medida que as flexões vão aumentado, o
mecanismo de flexão vertical tende a ser o mais condicionante vencendo primeiramente a resistência
à tração da junta de assentamento da parede.
A maior parte das paredes de alvenaria têm uma resistência à flexão horizontal superior à resistência
à flexão vertical. Consequentemente, tende a ocorrer primeiramente uma fenda ao longo da junta de
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assentamento, na zona que funciona maioritariamente à flexão vertical pura, até atingir uma situação
estável.
Nesta fase, é possível considerar de maneira simplificada dois painéis, em que cada um deles se
encontra apoiado em três bordos e um bordo livre onde ocorreu inicialmente a fenda horizontal. Isto
ocorre pois, com o aparecimento da fenda deixa de ser possível uma correta transferência dos esforços.
A Figura 3.15 (c) representa o padrão de rotura de uma parede apoiada em quatro bordos, sendo que
o aparecimento da fenda horizontal está dependente da geometria da parede, logo, no caso de uma
parede quadrada, tende a ocorrer apenas fendilhação diagonal.

Figura 3.15 - Padrão de rotura de uma parede de URM apoiada em três e quatro bordos (adaptado de [22])

As condições de fronteira também aumentam significativamente a resistência para fora-do-plano da
alvenaria, pois podem induzir forças de compressão adicionais sobre o painel denominado efeito de
arco “arching effect”. [22]
Quando a parede é construída entre e ajustada a um suporte, resulta em restrições contra o movimento
para fora do plano. A deformação da parede devido ao mecanismo de flexão, não irá acontecer sem
que seja introduzida uma força de compressão nos suportes laterais, como é representado na Figura
3.16 (a). Quando aplicado um carregamento lateral, será induzida uma compressão no plano resultando
num desenvolvimento de um mecanismo em arco. O aparecimento desta força axial resulta num
aumento da resistência para fora do plano. No entanto, tem-se uma redução da sua ductilidade, como
é possível observar na Figura 3.16 (b). [22]
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Figura 3.16 – (a) efeito de arco em paredes sujeitas a carregamento para fora do plano; (b) Efeito da força de
compressão em paredes de alvenaria armada (adaptado de [22])

3.4.1.2

Elementos de alvenaria armada sujeita a esforços para fora do plano

Relativamente a paredes de alvenaria armada sujeitas a um carregamento para fora do plano,
campanhas experimentais comprovaram que até ao aparecimento da primeira fenda, este tipo de
paredes comporta-se como alvenaria simples. [6]
Após o aparecimento da primeira fenda a parede irá sofrer uma diminuição da sua rigidez. Todavia,
devido à incorporação da armadura, irá continuar a poder suportar carregamentos até e depois de
atingir a tensão de cedência da armadura, controlando desta forma, o comportamento frágil da
alvenaria, permitindo assim a armadura a correta transferência do carregamento entre as extremidades
da fenda, garantindo assim uma redistribuição de esforços. Por conseguinte, possibilita um aumento
da capacidade resistente da parede para ações laterais e para fora do plano. Uma parede de alvenaria
corretamente armada é caracterizada por apresentar uma maior capacidade de carregamento (até 6
vezes mais que URM), uma elevada deformabilidade, moderada ductilidade antes da rotura e um
comportamento aceitável em caso de ocorrência de um sismo. [6]
•

Flexão vertical

O modo de rotura mais comum de uma parede de alvenaria armada sujeita a um carregamento cíclico
que origine um mecanismo de flexão vertical é caracterizado pela abertura de uma fenda na junta de
assentamento na zona tracionada e a junção de unidades de alvenaria adjacentes na face comprimida.
Como também acontece com a alvenaria simples, a fenda ocorre quando as tensões de tração impostas
por um mecanismo de flexão atingem o limite de resistência à tração da argamassa, proporcionando,
assim, a separação com a alvenaria. A junção dos blocos adjacentes na zona comprimida provoca a
lascagem das unidades de alvenaria. Para o carregamento último também se verifica a lascagem das
unidades na zona com armadura vertical devido a uma concentração local de esforços. [6]
Na Figura 3.18 apresentam-se dois diagramas carga-deslocamento referentes a uma campanha
experimental realizada numa parede com as geometrias apresentadas na Figura 3.17 Foram aplicadas
gradualmente duas cargas laterais. Na Figura 3.18, a queda no fim do ensaio representa o
aparecimento da fenda horizontal na junta de assentamento.
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Figura 3.17 – Esquema da parede ensaiada (adaptado de [6])

Na Figura 3.18 (a) analisa-se o contributo da armadura no comportamento da parede para fora do
plano. Conclui-se que a percentagem de armadura tem um papel influenciador na capacidade resistente
e na ductilidade da parede. Isto é, quanto maior for a percentagem de armadura, maior será a
capacidade de carregamento da parede, no entanto, menor será a ductilidade da parede. [6]
No caso da Figura 3.18 (b), recorreu-se à comparação de paredes parcialmente preenchidas com grout
e de paredes totalmente preenchidas com grout concluindo-se que as paredes totalmente preenchidas
com grout afetam significativamente o carregamento de fendilhação e a capacidade de deformação até
à cedência das armaduras. Porém, não se verifica grande acréscimo na capacidade resistente da
parede quando submetida à flexão. [6]
Ponderando os resultados, para uma percentagem de armadura (ρ) de 0.44% de armadura vertical
obteve se um rácio de ductilidade (quociente entre a ductilidade máxima e a ductilidade de cedência)
de 1.79 e para um ρ de 0.15% obteve-se um rácio de 29.4. O autor deste ensaio conclui que a
percentagem de armadura a adotar deve ser igual ou inferior a 0.2%, visto que permite chegar um rácio
de 4, valor indicativo da capacidade efetiva de uma parede absorver a energia decorrente da atividade
sísmica. [6]

Figura 3.18 – (a) Influência da percentagem de reforço; (b) Influência da quantidade de grout (adaptado de [6])

Igualmente o comportamento fletor de paredes feitas de alvenaria de betão reforçada. A armadura
vertical foi um dos parâmetros observado neste estudo. Os resultados demonstraram que os ensaios
com uma percentagem de armadura inferior a 0.2% da seção da parede resultavam num aumento da
deformação última, oferecendo ductilidade suficiente para zonas sísmicas. O reforço vertical levou a
um aumento do carregamento último, mas nenhuma diferença significativa foi registada ao nível do
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carregamento que origina as primeiras fendas. Isto ocorre pelo facto do potencial da armadura, tal como
ocorre no betão, só ser atingido após o aparecimento das primeiras fendas. [22]
•

Flexão horizontal

No caso de flexão horizontal, a armadura horizontal pode ser usada como principal contribuidor para a
resistência lateral das paredes, onde, mais uma vez, as fendas irão ocorrer para parede URM. Não
obstante, a armadura contribuirá para a redistribuição de esforços entre as várias unidades de alvenaria
aliviando consequentemente, a junta de assentamento. Tal como acontece com a flexão vertical, o
aumento de percentagem de armadura também irá influenciar a capacidade resistente e a ductilidade
da parede. [6]
Em termos de disposição de armadura conclui-se que paredes de alvenaria com armadura em todas
as juntas de assentamento apresentam maior comprimento de fendas do que em paredes com
armadura em camadas intercaladas. Também se verificou neste ensaio que o preenchimento total das
células com grout permite reduzir a quantidade de fendilhação, principalmente na junta de
assentamento. [6]
O comportamento das paredes à flexão, para além da quantidade de armadura, será sempre
dependente do tipo de armadura que for aplicado na parede. Não é possível concluir qual o tipo de
armadura que melhor se enquadra com paredes de flexão, sem primeiramente ser realizada uma
análise comparativa com os dados fornecidos pelos fabricantes e por ensaios experimentais, que
comparem exatamente a mesma quantidade de armadura e disposição ao longo da parede.
•

Flexão combinada

No caso de uma parede que esteja apoiada em três ou quatro bordos, a parede irá ter, tal como
mencionado previamente, a combinação de ambas as flexões. Como a alvenaria é um material
anisotrópico, uma parede de URM irá ter resistência e rigidez diferentes em cada direção. Deste modo,
a introdução de armaduras verticais e horizontais estará a contribuir para o aumento de anisotropia,
visto que na maioria dos casos as armaduras são diferentes. Contudo, realizar o preenchimento total
dos núcleos dos blocos de alvenaria contribui para uma diminuição da anisotropia. [6]
A rotura das paredes de RM é caracterizada pela cedência das armaduras. Por conseguinte, os
mecanismos de rotura e o aparecimento de fendas serão os mesmos que ocorrem nas paredes de
URM, Figura 3.15.
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4 Dimensionamento de alvenaria armada, segundo a versão
provisória da EN 1996-1-1
Neste capítulo apresentam-se as regras de dimensionamento atuais no que toca ao dimensionamento
de alvenaria armada. Como base apresentam-se as regras presentes na versão provisória da EN19961-1 (2019) relativamente à parte armada, que é a base de trabalho na presente dissertação. Não serão
referidas regras de dimensionamento da parte de alvenaria simples por já existirem várias dissertações
nesse âmbito.
Também serão referenciadas as alterações previstas para a nova versão que se espera ser
apresentada em 2019. Como tal, começa-se por descrever as regras de dimensionamento segundo
esta versão provisória e de seguida evidenciam-se as alterações efetuadas e as respetivas razões para
as mesmas. Como já foi referido anteriormente, a alvenaria armada comporta-se como alvenaria
simples até ao aparecimento da primeira fenda. Por conseguinte, existem componentes necessárias
para o dimensionamento de alvenaria armada que pertencem ao dimensionamento da alvenaria
simples, pelo que sempre que for necessário algum parâmetro da alvenaria simples será referido o
subcapítulo da EN 1996-1-1 (2008).

4.1 Estado limite último
Nos subcapítulos que se seguem apresentam-se as regras de dimensionamento para elementos de
alvenaria armada sujeitos a diferentes tipos de carregamentos. A verificação é garantida através de
uma análise de estados limites últimos (ELU), de forma a garantir a segurança das pessoas e dos
elementos resistentes, evitando o colapso parcial ou total da estrutura.
No processo de verificação de segurança as cargas características são majoradas por fatores parciais
de segurança, enquanto as resistências dos elementos são obtidas através da minoração das
resistências de dimensionamento. [11]

4.1.1

Elementos de alvenaria armada solicitados à flexão simples, à flexão composta ou a um
carregamento axial

4.1.1.1

Generalidades

Como em todas as verificações de segurança ao ELU, a resistência do elemento 𝑅𝑑 tem que ser igual
ou superior à carga aplicada no elemento de alvenaria armada 𝐸𝑑 , como apresentado na equação (4.1).
𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑

(4.1)

No cálculo de elementos de alvenaria armada sujeitos à flexão e/ou carregamento axial deve-se
considerar as seguintes generalidades evidenciadas no EC6: [13]
•

As seções planas mantêm-se planas;

•

As armaduras estão sujeitas às mesmas extensões que a alvenaria adjacente;

•

A resistência à tração da alvenaria é nula;

•

A extensão de compressão máxima e a relação tensões-extensões da alvenaria são escolhidas
de acordo com o material, tendo em conta a resistência à compressão da alvenaria na direção
do carregamento;
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•

A relação tensões-extensões da armadura é obtida da EN 1992-1-1 e a extensão de tração
máxima da armadura (𝜀𝑠𝑢 ) deve ser limitada a 0.01.

A EN1996-1-1 não aborda elementos de alvenaria armada construídos com unidades do Grupo 4
sujeitos maioritariamente por um carregamento vertical. [4]
No caso de uma zona comprimida incluir conjuntamente alvenaria e betão de enchimento, a resistência
à compressão deverá ser calculada utilizando um bloco de tensões baseado na resistência à
compressão do material com menor resistência, onde a deformabilidade do betão de enchimento deve
ser considerada idêntica ao elemento de alvenaria. [4]
Elementos de alvenaria armada sujeitos a uma força axial reduzida poderão ser dimensionados apenas
à flexão se a tensão axial de cálculo, 𝜎𝑑 , não for superior a relação apresentada na equação (4.2): [4]
𝜎𝑑 ≤ 0.3 𝑓𝑑

(4.2)

em que:
𝑓𝑑 representa o valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria.
A posição do eixo “neutro” e os valores das forças axiais internas na secção transversal devem ser
determinados tendo em conta os valores de 𝑀𝐸𝑑 e 𝑁𝐸𝑑 , podendo ser assumida uma distribuição
retangular de tensões quando os elementos de alvenaria armada se encontram sujeitos à flexão. [4]
A versão provisória da EN 1996-1 divide a verificação à flexão tanto no plano como para fora do plano,
ao contrário da versão anterior onde só a flexão para fora do plano era abordada, reconhecendo assim
a importância que as armaduras têm no comportamento no plano.

4.1.1.2

Verificação de elementos de alvenaria armada solicitados à flexão no plano e/ou

a um carregamento axial
Quando a parede se encontra sujeita a um carregamento de corte, origina-se um mecanismo de flexão
no plano, como foi explicado no capítulo 3.3. No caso da disposição de armaduras vertical ter sido
realizada de um modo simétrico nas suas extremidades, poderá ser assumida uma distribuição
retangular de tensões como se encontra apresentado na Figura 4.1, sendo que o momento resistente
𝑀𝑅𝑑 poderá ser obtido através da equação (4.3). [4]
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Figura 4.1 - Distribuição de tensões numa parede com armadura simétrica (adaptado de [13])

Onde,
𝜀𝑚𝑜 – extensão elástica da alvenaria;
𝜀𝑚𝑢 – extensão de compressão limite para a alvenaria;
𝜀𝑠𝑢 – extensão ultima do aço;
𝜀𝑠𝑦 – extensão de cedência da armadura.

4.1.1.3

Verificação de elementos de alvenaria armada solicitados à flexão para fora do

plano e/ou a um carregamento axial
Quando a atuação do sismo ou a pressão do vento originam movimentos para fora do plano, ocorre o
aparecimento de um mecanismo de flexão, como foi apresentado no capítulo 3.4.
Assim como acontece na verificação de flexão no plano, quando a parede se encontra sujeita
unicamente a um mecanismo de flexão, e no caso de ser uma seção com geometria retangular e
armada com uma única camada (ou quando a contribuição da armadura à compressão pode ser
ignorada), o momento resistente 𝑀𝑅𝑑 pode ser calculado com recurso à equação (4.3). [13]
𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧

(4.3)

Onde,
𝐴𝑠 – área da secção transversal da armadura de tração;
𝑓𝑦𝑑 – valor de cálculo da resistência das armaduras;
𝑧 – braço do binário, calculado através da equação (4.4).
𝑧 = 𝑑 (1 − 0.5

𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑
) ≤ 0.9 𝑑
𝑏 𝑑 𝜂𝑓 𝑓𝑑

(4.4)

Onde,
𝑏 – largura da seção;
𝑑 – altura útil da seção;
𝑓𝑑 – valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria na direção do carregamento,
obtido a partir de 2.4.1 e 3.6.1, ou do betão de enchimento, obtido a partir de 2.4.1 e 3.3, conforme o
que for maior, referente a EN 1996-1-1 (2008));
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𝜂𝑓 – fator que define a distribuição retangular equivalente de tensões na alvenaria.
A equação (4.4) é deduzida através das simplificações presentes na Figura 4.1 e Figura 4.2
dependendo da direção de análise e onde são atingidos simultaneamente os valores máximos de
extensão de compressão para as unidades de alvenaria e o valor máximos de extensão de tração para
a armadura. Estes valores máximos são os apresentados no subcapítulo 4.1.1.1. [13]

Figura 4.2 – Esforços e distribuição de tensões para paredes RM com reforço simples (adaptado de [13])

Este subcapítulo irá sofrer as seguintes alterações, apresentadas na versão provisória da EN 1996-11:
•

Admite-se o valor na distribuição retangular das tensões de 0.8𝑥, eliminando-se o parâmetro 𝜆;

•

Alteração da limitação do braço de 0.95𝑑 para 0.9𝑑 e a introdução do 𝜂𝑓 para a separação dos
diferentes grupos.

A segunda alteração deve-se ao facto de a versão atual do EC6 não ter em consideração as limitações
no que toca à extensão máxima do aço à tração (𝜀𝑠𝑢 = 1%). Deste modo, ao assumir um limite de 0.95𝑑
tem-se uma extensão na armadura de (𝜀𝑠 ) de 2.45% e 1.4%, respetivamente, para unidades de
alvenaria do Grupo 1 (exceto agregados leves) e do grupo 2 a 4 (incluindo agregados leves do grupo
1). A alteração para 0.9𝑥 permite verificar a limitação existente no que toca à extensão máxima do aço
à tração. [26]
O aparecimento do parâmetro 𝜂𝑓 permite separar os dois conjuntos em uma única equação, sem a
necessidade de recorrer a mais uma fórmula no cálculo do momento resistente para a verificação de
segurança (visto que o conjunto 1 apresenta uma maior margem de deformação). Cada conjunto
agrupa as seguintes unidades de alvenaria: [26]
•

Conjunto 1 - Unidades do grupo 1 expeto unidades de agregados leves;

•

Conjunto 2 - Unidades de agregados leves do grupo 1 e unidades do grupo 2,3 e 4.

Na determinação do 𝑀𝑅𝑑 poderá ser considerada a altura medida a partir do bordo comprimido da
secção de 0.8𝑥 (como mostra a Figura 4.1), quando o valor de cálculo do momento resistente não
ultrapassar a relação que se expressa na equação (4.5).
𝑀𝑅𝑑 ≤ 0.37 𝜂𝑓 𝑓𝑑 𝑏 𝑑 2
.
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(4.5)

Na versão provisória também se atribui o valor de 0.8 ao parâmetro λ, com o intuito de manter alguma
coerência, dado ser este o valor adotado em outras literaturas assim como o valor assumido em outros
capítulos do EC6. [26]
Também foram realizadas alterações na fórmula (4.5) onde, mais uma vez, se introduz o parâmetro 𝜂𝑓 ,
com o intuito de separar os dois conjuntos diferentes, e a redução para o valor de 0.37. Esta redução
passa a ter em conta a extensão de cedência da armadura para um aço nervurado A500 (𝜀𝑠𝑦 = 2.18‰)
e dos valores limites dados em 4.1.1.1 que limitam a extensão de compressão da alvenaria 𝜀𝑚𝑢 igual a
3.5‰ e 2.0‰ para o conjunto 1 e 2, respetivamente. A antiga versão só tinha em conta esta última, o
que resultava numa estimativa muito conservativa para os elementos do conjunto 1 que tinham um
𝜀𝑠 ≪ 𝜀𝑠𝑦 , ou seja, a cedência da armadura não era sequer atingida, originando uma subestimação da
resistência na verificação de segurança. Nos seguintes tópicos apresentam-se os valores da extensão
última no aço para cada fórmula nos diferentes Eurocódigos, tendo sido este a principal razão para a
alteração:[26]
•

EN1996-1-1 (2008) conjunto 1 (0.4) - resulta em 𝜀𝑠 = 1.57 ‰ ≪ 𝜀𝑠𝑦 ;

•

EN1996-1-1 (2008) conjunto 2 (0.3) - resulta em 𝜀𝑠 = 2.35 ‰ > 𝜀𝑠𝑦 ;

•

Equação (4.5) conjunto 1 (0.37 × (𝜂𝑓 = 1)) - resulta em 𝜀𝑠 = 2.21 ‰ > 𝜀𝑠𝑦 ;

•

Equação (4.5) conjunto 2 (0.37 × (𝜂𝑓 = 0.85)) - resulta em 𝜀𝑠 = 2.17 ‰ ≅ 𝜀𝑠𝑦 .

Relativamente ao cálculo da largura da seção, 𝑏𝑒𝑓 , a versão atual do EC6, separa em dois casos,
consoante o posicionamento da armadura vertical na parede. Caso se trate de uma parede “não
nervurada”, a largura da seção efetiva poderá ser contabilizada como até 3 vezes a espessura da
parede. Caso a parede funcione como um elemento “nervurado”, ou seja, onde o posicionamento da
armadura no aço a trabalhar resulta como um elemento de banzo, como mostra a Figura 4.3, será
necessário calcular através das equações (4.6) e (4.7), sendo que 𝑏𝑒𝑓,𝑙 e 𝑏𝑒𝑓,𝑡 representam
respetivamente a largura efetiva do banzo da uma nervura em forma de L e em T. [13]

𝑏𝑒𝑓,𝑙

𝑡𝑟1 + 8 𝑡𝑓
𝑙𝑓𝑒𝑓 /2
= 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
ℎ/6
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜
{𝑏𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 }

(4.6)

𝑏𝑒𝑓,𝑡

𝑡𝑟2 + 16 𝑡𝑓
𝑙𝑓𝑒𝑓
= 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
ℎ/3
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜
{𝑏𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 }

(4.7)

(5.7)

(5.7)

Realçar apenas que na nova versão, aumentou-se os valores de 6 para 8 no caso do 𝑏𝑒𝑓,𝑙 e de 12 para
16 no caso do 𝑏𝑒𝑓,𝑡 . No entanto não se encontrou qualquer tipo de justificação para o sucedido. [4] [13]
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Figura 4.3 – Largura efetiva dos banzos das nervuras [4]

𝑏𝑒𝑓,𝑙 – largura efetiva do banzo da nervura em forma de L;
𝑏𝑒𝑓,𝑡 – largura efetiva do banzo da nervura em forma de T;
ℎ – altura livre de uma parede de alvenaria;
𝑙𝑟 – distância livre entre os apoios laterais;
𝑡𝑓 – espessura do banzo da nervura;
𝑡𝑟𝑖 – espessura da nervura i.
No caso de elementos nervurados, o valor de cálculo do momento resistente, 𝑀𝑅𝑑 , pode ser obtido
através da expressão presente na equação (4.3), mas não deverá ser considerado superior à expressão
(4.8). [4]
𝑀𝑅𝑑 ≤ 𝑓𝑑 𝑏𝑒𝑓 𝑡𝑓 (𝑑 − 0.5𝑡𝑓 )

(4.8)

Se a armadura estiver contida na cavidade entre dois panos de alvenaria, 𝑏𝑒𝑓 tem que ser menor que
100 mm. No caso da presença de armadura nas juntas de assentamento, a fim de contribuir para a
resistência a um carregamento no plano, quando for necessário calcular o coeficiente de momento
fletor 𝛼 (ver EN 1996-1-1 (2008) 5.5.5), é possível calcular a resistência à flexão, cujo plano de rotura
é perpendicular às juntas de assentamento através da equação (4.9). [4]
𝑓𝑥𝑑2,𝑎𝑝𝑝 =

6 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧
𝑡2

(4.9)

Onde,
𝑓𝑦𝑑 – valor de cálculo da resistência da armadura nas juntas de assentamento;
𝐴𝑠 – área da seção transversal da armadura em tração das juntas de assentamento, por metro;
𝑡 – espessura da parede;
O valor do momento resistente da parede calculado de acordo com a equação (4.9), não pode ser maior
que 1.5 vezes o momento resistente determinado para uma parede sem armadura conforme
determinado em 5.5.5 da versão atual do EN 1996-1-1. [4]

4.1.1.4

Paredes sujeitas a efeitos de 2ª ordem

A versão provisória do EC6 prevê efeitos de 2ª ordem para elementos de RM com uma esbelteza
superior a 12. Estes efeitos são considerados, através da contabilização do momento de
dimensionamento adicional, 𝑀𝑎𝑑 , que é introduzido na equação (4.10). [13]
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𝑀𝐸𝑑 = 𝑀1𝐸𝑑 + 𝑀𝑎𝑑 = 𝑀1𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 𝑒2

(4.10)

Onde,
𝑀1𝐸𝑑 – Valor do momento aplicado de dimensionamento de 1ª ordem;
𝑁𝐸𝑑 – Valor do carregamento axial de dimensionamento;
𝑒2 – excentricidade de 2ª ordem do carregamento vertical, calculada através da expressão
(4.11).
2
1 ℎ𝑒𝑓
𝑒2 = ( )
𝑟 10

(4.11)

Onde,
ℎ𝑒𝑓 – altura efetiva da parede;
1

( ) – curvatura da seção;
𝑟

Para unidades de alvenaria do conjunto 1, aplica-se a equação (4.12).
𝑒2 =

2
ℎ𝑒𝑓
1800 𝑑

(4.12)

Para unidades de alvenaria do conjunto 2, aplica-se a equação (4.13).
𝑒2 =

2
ℎ𝑒𝑓
2400 𝑑

(4.13)

Onde
𝑑 altura útil da seção.
Relativamente ao cálculo dos efeitos de 2ª ordem, a versão provisória sofreu algumas alterações em
comparação com a versão atual do EC6, com o objetivo de obter uma melhor estimativa na forma de
cálculo da excentricidade. A versão atual calcula a excentricidade de 2ª ordem através de uma análise
de seção. De forma a simplificar a fórmula de cálculo optou-se na versão EN1996-1-1 (2008) por utilizar
o que já era aplicado para elementos de BA através do EC2, originando a fórmula de cálculo presente
na equação (4.14). [13]
𝜀𝑠𝑦
1
1
( ) = 𝐾𝑟 . 𝐾𝜑 . ( ) = 𝐾𝑟 . 𝐾𝜑 . (
)
𝑟
𝑟0
0.45 𝑑

(4.14)

Onde,
𝐾𝜑 – coeficiente que tem em conta a fluência;
𝐾𝑟 – fator de correção dependente do esforço normal.
Ao realizar a substituição da expressão (4.14) na equação de cálculo da excentricidade irá ser obtida a
expressão (4.15) presente na versão atual Eurocódigo 6. [4]
𝑀𝑎𝑑 =

2
𝑁𝐸𝑑 ℎ𝑒𝑓
2000 . 𝑡

(4.15)

No entanto, observou-se que a utilização da formulação existente do EC2, não fornecia resultados
suficientemente plausíveis para o cálculo da excentricidade nem permitia diferenciar os dois tipos de
conjuntos que têm níveis de extensão diferentes. Consequentemente, optou-se por modificar a fórmula
de cálculo, continuando a considerar uma análise de seção, mas tendo em conta não só a deformação
do aço como também a dos dois conjuntos de alvenaria, como mostra a equação (4.16). [27]
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|𝜀𝑚𝑢 + 𝜀𝑠𝑦 |
1
( )=
𝑟
𝑑

(4.16)

Ao substituir na equação (4.16) as limitações existentes para a extensão de compressão da alvenaria
de 0.35% e 0.2% respetivamente para cada conjunto, e substituindo uma extensão de cedência da
armadura de 0.214% (usando-se um valor característico da tensão de cedência de 450 MPa e um
módulo de elasticidade de 210000 MPa), é possível obter respetivamente as equações (4.12) e (4.13).
[27]
Quando é realizada uma análise de seção em elementos de BA são considerados outros dois fatores
como o fator da viscosidade 𝐾𝜑 ≥ 1 e um fator de redução da curvatura em caso de elevado esforço
normal 𝐾𝑟 ≤ 1, como está presente na equação (4.14).[27]
Apesar da existência destes fatores na norma referente a elementos de betão, estudos realizados
mostraram que assumir estes parâmetros como valores unitários leva a bons resultados para alvenaria,
simplificando desta maneira o cálculo. [27]
Outro fator importante a considerar é que a versão atual do EC6 é bastante conservativa na análise
dos efeitos de 2ªordem para os elementos de RM com esbelteza superior a 12, pois afirmava que
“poderão ser calculados utilizando os princípios e as regras de aplicação relativos a elementos de
alvenaria não armada”.[4] Ora, esta afirmação, não explorava de todo a capacidade e a possibilidade
de controlar o modo de colapso dada pela armadura de reforço. A não consideração da armadura torna
o resultado excessivamente conservativo. [27]
A fórmula simplificada descrita nos parágrafos anteriores, que como já foi referido provêm de um ajuste
ao que já era aplicada a elementos de BA, permite chegar a resultados aceitáveis para o cálculo das
curvaturas existentes devido a efeitos de momentos de 2ª ordem. No entanto, uma análise mais
aprofundada, deve ser obtida caso a caso através de uma análise momentos-curvaturas de forma a ser
possível analisar diferentes layouts de armaduras, tornado-se mais consistente que o uso de uma
fórmula direita, que acaba por ser mais preciso para seções com reforço simétrico e com elevada
percentagem de armadura. [27]
Este processo de cálculo já era aplicado no código italiano na NTC2008 (DM 14/01/2008) em estruturas
de BA onde mostrou obter resultados bastante mais realistas para o cálculo de momentos de 1ª e 2ª
ordem, sendo até capaz de atingir os modos de colapso reais para geometrias e armaduras de paredes
diferentes. [27]
Este cálculo permitiu verificar o limite atual para a consideração de efeitos de 2ª ordem, sendo possível
observar um aumento dos momentos na ordem dos 10-20%, a partir de uma esbelteza de 12. [27]
Por fim através de uma análise paramétrica percebeu-se que continuar a utilizar uma esbelteza limite
de 27 era demasiado conservativo tendo em conta o reduzido carregamento vertical (normalmente à
volta de <30 KN/m) que compensa a alta excentricidade. Decidiu-se, por isso, optar por uma esbelteza
limite de 40 diferenciando assim o limite para paredes de RM. [27]

4.1.1.5

Vigas sujeitas à flexão

No caso de vigas com seções retangulares armadas na zona à tração ou quando a contribuição da
armadura à compressão é ignorada, e esteja unicamente solicitada à flexão, poderá ser assumida uma
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distribuição retangular, como é apresentado na Figura 4.4, e o valor de cálculo do momento resistente,
𝑀𝑅𝑑 , pode ser calculado através da equação (4.3). [4]

Figura 4.4 – Distribuição de tensões numa viga simplesmente armada (adaptado de [4])

4.1.1.6

Vigas-parede sujeitas à flexão

No caso de elementos considerados como vigas-paredes o valor de cálculo do momento resistente,
𝑀𝑅𝑑 , é obtido através de um ajuste na equação (4.3), onde é adaptado um braço do binário 𝑧 adequado
a este tipo de elemento, como mostra a Figura 4.5, obtendo a expressão (4.17).
𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧

(4.17)

Onde,
𝐴𝑠 área de armadura na zona da parte inferior da viga-parede;
𝑓𝑦𝑑 valor de cálculo da resistência do aço das armaduras baseado em 𝑓𝑦𝑘 e 𝑓0,2𝑘 ;
𝑧 braço do binário, o qual deverá ser considerado como o menor dos seguintes valores:
𝑧 = 0.7 𝑙𝑒𝑓
Ou
𝑧 = 0.4 ℎ + 0.2 𝑙𝑒𝑓
𝑙𝑒𝑓 vão efetivo da viga de alvenaria, de acordo com 5.5.2.2 da EN1996-1-1 (2008);
ℎ altura livre da viga-parede.

Figura 4.5 – Armadura de uma viga-parede [4]
O valor de cálculo do momento resistente, 𝑀𝑅𝑑 pode ser obtido através da equação (4.3), embora não
deva ser superior à mesma restrição aplicada em paredes na equação (4.5).
Em ambas as versões dos EC6, de forma a resistir à fendilhação, sugere-se a adoção de uma armadura
nas juntas de assentamento acima da armadura principal e até a uma altura, medida a partir da face
inferior da viga, do menor dos seguintes valores: 0.5 𝑙𝑒𝑓 ou 0.5 𝑑. [4]
Os varões deverão ser contínuos ou devidamente emendados ao longo de todo o vão de cálculo, 𝑙𝑒𝑓 ,
e com o comprimento de amarração adequado de acordo com o subcapitulo 8.2.5 da versão atual da
EN1996-1-1.[4]
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A resistência da zona comprimida da viga-parede deve, igualmente, ser verificada em relação à sua
encurvadura, caso esta não se encontre contraventada, sendo que para este caso a versão atual do
EC6 remete para o subcapítulo 6.1.2, que corresponde em considerar a parede como não armada e
sujeita principalmente por um carregamento vertical. [4]
Também nas proximidades dos apoios, a viga-parede deverá ser verificada segundo o subcapítulo
6.1.3 da EN1996-1-1 (2008), onde se analisa paredes não armadas sujeitas a cargas concentradas.[4]
Como foi referido no capítulo 3, ambas as versões do EC6 não providenciam incrementos de resistência
devido à introdução da armadura, no caso de carregamentos verticais, encaminhado sempre a
verificação de segurança para os elementos não armados. Consiste numa simplificação do cálculo, o
que embora não seja uma medida contra a segurança, acaba por não contabilizar as vantagens que a
introdução de armadura fornece a uma parede quando sujeita a um carregamento vertical.

4.1.1.7

Lintéis compostos

A versão provisória da EN1996-1-1 (2019) prevê que quando a capacidade de carga do lintel é
fornecida pelo fabricante segundo a norma EN 845-2 “Especificações para componentes acessórias
para alvenaria – Parte 2: Lintéis”, o valor de cálculo da capacidade de carga deve ser maior ou igual
que o valor de cálculo da ação atuante no lintel, não necessitando de verificações no que toca à flexão
e esforço transverso. [13]
O valor retirado da norma EN 845-2 deverá ser minorado através de um fator γM . O valor de cálculo do
momento resistente, 𝑀𝑅𝑑 , poderá ser obtido através do subcapítulo 4.1.1.6 se o lintel for considerado
como uma viga-parede, ou caso se trate de apenas uma viga, deverá ser calculado através de 4.1.1.3.
Deve ser realizado um ajuste nas fórmulas, através da alteração de 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 por 𝐹𝑡𝑘𝑙 / γM . [13]
Onde,
𝐹𝑡𝑘𝑙 representa a resistência à tração característica do lintel composto préfabricado
demonstrado pelo fabricante segundo a EN 845-2; quando o fabricante também fornece a
resistência à tração no ELS, 𝐹𝑡𝑘𝑙 não deverá ser maior do que o valor em serviço multiplicado
por γM para ancoragem da armadura;
γM é o fator parcial do material pré-fabricado do lintel.
A versão atual do EC6 apenas analisa o caso do lintel com reduzida rigidez remetendo neste caso a
análise para o subcapítulo 4.1.1.6, referindo que a aplicação de lintel pré-fabricado pode ser calculada
através de uma análise viga-parede, de tal forma que seja garantida a verificação de amarração, do
apoio solicitado a cargas verticais e garantir que o lintel se estenda com uma distância superior a
100mm em cada extremidade, como representado na Figura 4.6. [4]
Estas alterações vieram a clarificar a análise com lintéis pré-fabricado, que se encontrava introduzida
de forma pouco esclarecedora na versão atual do Eurocódigo 6. A incorporação das informações dos
fabricantes permite realizar análises mais realistas em vez de adotar um critério mínimo.
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Figura 4.6 – Lintel composto constituindo uma viga-parede [4]

4.1.2

Elementos de alvenaria armada solicitados ao esforço transverso

4.1.2.1

Generalidades

Na verificação de segurança, o esforço transverso aplicado a um elemento de alvenaria armada, 𝑉𝐸𝑑 ,
deve ser inferior ou igual ao valor de cálculo do esforço transverso resistente do elemento, 𝑉𝑅𝑑 , como
apresentado na equação (4.18). [13]
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑

(4.18)

Existem dois métodos, segundo a versão atual do EC6, para o cálculo do esforço resistente de
elementos armados, sendo eles os seguintes: [4]
- Desprezar a contribuição da armadura de esforço transverso presente no elemento de
alvenaria, aplicado no caso de não existir a área mínima de armadura de esforço transverso,
tal como especificado em 8.2.3 (5) da EN1996-1-1(2008).
Ou
- Considerar a contribuição da armadura de esforço transverso, quando existe pelo menos a
área mínima de armadura.
Quando a contribuição do betão de enchimento para a resistência ao esforço transverso for muito
superior à da alvenaria deverá ser utilizada a EN1992-1-1 e desprezar qualquer incremento de
resistência oferecido pela alvenaria. [13]

4.1.2.2

Verificação de paredes de alvenaria armada solicitadas por cargas horizontais no

plano da parede.
Relativamente a vigas de alvenaria armada, em que a contribuição da armadura de esforço transverso
é desprezada, deverá verificar-se a expressão (4.19). [13]
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1

(4.19)

Em que:
𝑉𝑅𝑑1 valor de cálculo da resistência ao corte da alvenaria não armada obtido através da
expressão (4.20).
𝑉𝑅𝑑1 = 𝑓𝑣𝑑 𝑡 𝑑
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(4.20)

𝑓𝑣𝑑 valor de cálculo da resistência ao corte da alvenaria obtido a partir de 2.4.1 e de 3.6.2, ou
de betão de enchimento, obtido a partir 2.4.1 e de 3.3, conforme o que for menor (subcapítulos
referentes a EN1996-1-1 (2008));
𝑡 espessura da parede;
𝑑 é a distância entre o centroide da armadura à tração e a fibra mais comprimida de todas, ou
o comprimento efetivo da parede. No caso do espaçamento regular do espaçamento da
armadura vertical ao longo da seção da parede de alvenaria, 𝑑 pode ser usado como 0.8 vezes
o comprimento da parede.
A EN1996-1-1 (2019) prevê algumas alterações baseadas em grande parte por ensaios experimentais
levados a cabo no projeto DISWall. Conclui-se que, ao adotar-se as duas hipóteses seguintes obtêmse resultados mais razoáveis para o cálculo da resistência ao corte. [28]
•

A resistência ao esforço transverso só no comprimento efetivo da seção (𝑑);

•

Considerar que a inclinação das fissuras é fixada em 45 graus.

No cálculo do 𝑉𝑅𝑑1 passou-se a utilizar o comprimento efetivo (𝑑), em vez do comprimento total da
parede. Com esta aproximação, a forma de calculo do esforço transverso fica em conformidade com
outros pontos presentes no EC6 e corrige outras aproximações onde o comprimento total da parede
era tido em consideração de uma forma incorreta. [28]
Podia-se ter tido ainda em consideração só a parte que se encontra à compressão na parede, como se
faz na alvenaria não armada, no entanto, isso resultaria num dimensionamento mais complicado. Visto
que em elementos de URM entra-se apenas com a resistência da alvenaria e da argamassa, enquanto
no caso da RM, contabiliza-se ainda a resistência proveniente da armadura, que devido à variedade de
disposições e tipos de armadura pode tornar o processo mais complexo. [28]
Relativamente ao segundo ponto, na hipótese de fixar a inclinação das tensões, tem que se ter em
consideração que se trata de uma aproximação, pois o valor real da inclinação segue diferentes
parâmetros tais como: a geometria das unidades e a sua organização e direção (mais importante nos
elementos URM do que nos RM), a geometria geral da parede, incluindo a relação l/h, a relação entre
os carregamentos verticais e horizontais, entre outros. [28]
Caso se entre em conta com a contribuição da armadura horizontal para a resistência de corte, a
verificação de segurança deve ser realizada através da expressão (4.21). [13]
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2

(4.21)

Onde
𝑉𝑅𝑑1 é dado pela equação (4.19);
𝑉𝑅𝑑2 é o valor de cálculo da contribuição da armadura horizontal, assumindo um plano de
resistência ao corte atuado a 45º ao longo da profundidade da parede, dado pela equação
(4.22).
𝑉𝑅𝑑2 = 0.6 𝐴𝑠𝑤 𝑓𝑦𝑑 𝑑/𝑠

(4.22)

Onde
𝐴𝑠𝑤 área da armadura horizontal de esforço transverso situada em uma junta de assentamento;
𝑓𝑦𝑑 valor de cálculo da resistência do aço da armadura baseado em 𝑓𝑦𝑘 ou 𝑓0.2𝑘 ;
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𝑠 espaçamento da armadura de corte;
𝑑 comprimento efetivo da parede, não deve ser assumido um valor maior que a altura total da
parede.
Na definição da área total da armadura de junta de assentamento da parede 𝐴𝑠𝑤 , segundo a versão
atual do EC6, esta está dependente da interpretação de cada engenheiro o que poderia resultar numa
vasta gama de resultados. [28]
Em comparação com ensaios realizados, conclui-se que assumindo as duas hipóteses de cálculo para
a resistência ao esforço transverso, considerando a altura efetiva da parede (𝑑) e uma biela comprimida
com uma inclinação de 45 graus, resultariam em aproximações razoáveis do cálculo dos valores de
corte resistentes. [28]
A formulação (𝑑/𝑠) irá dar valores inconsistentes de quantidade de armadura horizontal caso o
comprimento efetivo da parede seja maior que a altura real da parede. Como tal, na definição do 𝑑
para o cálculo do 𝑉𝑅𝑑2 , é importante (como é dito na versão provisória) que o 𝑑 “não pode ser maior
que a altura real da parede”. [28]
A capacidade máxima de tensão da armadura horizontal é multiplicada por um fator de 0.9 no EC6,
cujo valor está relacionado com o facto de no BA se utilizar 0.9d no cálculo do 𝑉𝑅𝑑2 . Este valor, na
literatura Europeia, é normalmente reduzido, para 0.6 visto que a armadura horizontal não se encontra
completamente em cedência (não chega a 𝑓𝑦𝑑 ). A aplicação do fator de eficácia, como mostra a
expressão (4.23), permite obter a equação de calculo da contribuição da armadura de corte presente
em (4.22). [28]
𝑉𝑅𝑑2 = (𝐶𝑟ℎ . 0.9) . 𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑 . (𝑑/𝑠) ≈ 0.6 . 𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑 . (𝑑/𝑠)

(4.23)

Onde,
𝐶𝑟ℎ Fator de eficácia da armadura de corte (normalmente entre os valores de 0.7 e 0.5, sendo
que o mais elevado corresponde ao colapso por corte).
Deve ser ainda respeitada a limitação presente na equação (4.24) caso se entre em conta com a
resistência das armaduras de reforços.
𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 ≤ 0.3 𝑓𝑑 𝑡 𝑑

(4.24)

Onde
𝑓𝑑 valor de cálculo da resistência à compressão da alvenaria na direção do carregamento,
obtido através de 2.4.1 e 3.6.1, ou do betão de enchimento através de 2.4.1 e 3.3 aquele que
for maior (subcapítulos referentes à EN1996-1-1 (2008));
𝑡 é a espessura da parede;
𝑑 a altura útil da parede.
A limitação da resistência ao corte de elementos de RM está relacionada com a resistência à
compressão de toda a parede de alvenaria, visto que a presença de armadura permite uma
redistribuição de esforços na parede inteira e não em apenas considerando um único valor como é
realizado na versão atual. Quando o mecanismo de treliça é garantido (tendo em consideração
armadura vertical e horizontal), a resistência ao corte ,𝑉𝑅𝑑 , é a soma das contribuições da alvenaria
,𝑉𝑅𝑑1 , e a contribuição da armadura ,𝑉𝑅𝑑2 , até atingir o valor máximo 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 , valor este que induz a
rotura da fibra comprimida da treliça. [28]
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Na norma italiana (D.M. 14/01/2008), o valor limite para resistência ao corte em paredes de alvenaria
armada é de 𝑉𝑡,𝑐 = 0.3 𝑓𝑑 𝑡 𝑑. Na versão atual do EC6 não era aplicada nenhuma limitação para os
elementos de parede, apenas era introduzida uma limitação idêntica para as vigas (limite de 0.25 𝑓𝑑 𝑡 𝑑).
Como tal, optou-se por propor uma percentagem maior para 𝑓𝑑 , devido à direção da força e geometria
do elemento, que é bastante diferente entre uma parede e uma viga, sendo mais favorável na parede.
[28]
Na Tabela 7 apresentam-se as nomenclaturas de cálculo existentes nas normas atuais e provisórias
aplicadas em Portugal, British Standart, norma italiana e a fórmula proposta por Tomazevic para
contabilização do dowel effect. [28]
Tabela 7 – Cálculo da resistência ao corte da alvenaria armada [7]

Norma

𝑉𝑅𝑑1 : URM

𝑉𝑅𝑑2 : reforço horizontal

𝑉𝑅𝑑3 ∶ dowel effect

BS 5628-2 (2005)

𝑓𝑣𝑑 . 𝑡𝑙

𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑

0

EN 1996-1-1(2005)

𝑓𝑣𝑑 . 𝑡𝑙

0,9𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑

0

EN 1996-1-1(2019)

𝑓𝑣𝑑 . 𝑡𝑑

0,6𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑 . 𝑑/𝑠

0

DM14/09/05(2007)

𝑓𝑣𝑑 . 𝑡𝑙

0,6𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑

0

𝑓𝑣𝑑 . 𝑡𝑙

0,3. (0.9𝐴𝑠𝑤 . 𝑓𝑦𝑑 )

2
0,806. 𝑛. 𝑑𝑟𝑣
. √(𝑓𝑚 𝑓𝑦𝑑 )

Tomazevic (1999)

Tomaževič, propôs uma fórmula para considerar o mecanismo de ação de cisalhamento, conceito esse
já introduzido no Capítulo 3.3, que é contabilizado como um valor de 𝑉𝑅𝑑3 . Este contributo de armadura
vertical deve ser contabilizado com alguma prudência, e só deve ser determinado quando existir em
simultânea armadura vertical e horizontal. A equação (4.25) representa a forma de cálculo proposta
para a contabilização deste efeito.[7]
2
0,806. 𝑛. 𝑑𝑟𝑣
. √(𝑓𝑚 𝑓𝑦𝑑 )

(4.25)

Onde
𝑓𝑚 – Resistência à compressão da argamassa de assentamento;
𝑓𝑦𝑑 – valor de cálculo da resistência do aço das armaduras;
𝑛 – número os barras de reforço vertical;
𝑑𝑟𝑣 – diâmetro da armadura vertical.
No caso do EC6, este efeito é contabilizado através de um ajuste no valor de cálculo da resistência ao
corte, 𝑓𝑣𝑑 , originando um incremento de resistência no valor de 𝑉𝑅𝑑1 . Por conseguinte, tem-se em
consideração a presença da armadura vertical no caso da não existência de amadura horizontal ou
quando se ignora a contribuição da armadura de corte. O EC6 remete o cálculo deste incremento de
𝑓𝑣𝑑 para o anexo J. No entanto em anexo nacional da norma atual especificou-se que o anexo J não
deve ser aplicado em Portugal o que significa que após sair a nova versão do Eurocódigo terá que sair
também uma norma nacional com informações sobre se este anexo, sendo que poderá ser ou não
aplicado. [4][13]
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4.1.2.3

Verificação de vigas de alvenaria armada solicitadas ao esforço transverso

O processo de verificação de uma viga é idêntico ao realizado na verificação de uma parede ao corte
apenas tendo que adaptar as expressões às dimensões de uma viga. Deste modo, mais uma vez, caso
a armadura de corte seja desprezada, deve ser realizada a verificação através da equação (4.19). Onde
o valor de 𝑉𝑅𝑑1 é obtido adaptando a equação (4.20) a uma viga, originado a equação (4.26). [13]
𝑉𝑅𝑑1 = 𝑓𝑣𝑑 𝑏 𝑑

(4.26)

onde,
𝑓𝑣𝑑 – valor de cálculo da resistência ao corte da alvenaria, obtido a partir de 2.4.1 e de 3.6.2,
ou do betão de enchimento, obtido a partir de 2.4.1 e de 3.3, conforme o que for menor
(subcapítulos referentes a versão atual do EN1996-1-1);
𝑏 – largura mínima da viga ao longo da sua altura útil;
𝑑 – comprimento útil da viga.
O valor de 𝑓𝑣𝑑 deve ser majorado através do fator presente na expressão (4.27), não podendo ser
superior a 0.3N/mm2:
1 ≤

2𝑑
≤4
𝛼𝑣

(4.27)

onde,
𝛼𝑣 – é igual ao cociente entre o momento máximo na seção e pelo esforço transverso máximo
na seção.
Como foi referido no subcapítulo anterior, poderá ser majorado o valor de 𝑓𝑣𝑑 através do anexo J, mas
torna-se a referir o facto de ser necessário aguardar pelo anexo nacional para ter informação sobre se
é ou não possível a sua aplicação. [13]
No caso de se contabilizar a armadura de corte deverá ser realizada a verificação de segurança ao
corte através da equação (4.21), onde o valor de cálculo da contribuição da armadura de corte, 𝑉𝑅𝑑2 , é
obtido pela expressão (4.22), realizando um ajuste no definição do 𝑑 para “comprimento efetivo da
viga”. [13]
A limitação no caso das vigas é menor que no caso das paredes, por estas serem mais desfavoráveis,
no entanto, ao contrário do que aconteceu no caso da parede, esta limitação já se encontra presente
na versão atual do EC6 e é expressa na equação (4.28). [13]
𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 ≤ 0.25 𝑓𝑑 𝑏 𝑑

4.1.2.4

(4.28)

Vigas-Parede sujeitas a esforço transverso

Segundo a versão provisória a verificação de uma viga-parede quando submetida a um carregamento
de corte, deve ser realizada através da verificação presente no subcapítulo 4.1.2.3, contabilizando o
esforço transverso à face do apoio e uma altura útil da viga igual a 𝑑 = 𝑧 calculada da 4.1.1.6. A versão
atual do EC6 considera 𝑑 = 1.3 𝑧, embora não se tenha encontrado justificação para tal alteração.
[4][13]
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4.1.2.5

Lintéis compostos sujeitos ao esforço transverso.

A versão atual não tem nenhum subcapítulo dedicado à verificação de segurança em lintéis compostos
quando submetidos a um carregamento de corte. Contudo, a versão provisória prevê que quando a
capacidade de carga do lintel é fornecida pelo fabricante, segundo a norma EN 845-2, o valor de cálculo
da capacidade de carga deve ser maior ou igual ao valor de cálculo da ação atuante do lintel composto
e não necessita de verificações no que toca à flexão e ao esforço transverso (igual a 4.1.1.7). [13]
No caso de a capacidade de carga não seja fornecida pelo fabricante, a verificação do lintel composto
sujeito ao esforço transverso deve ser verificando segundo 4.1.1.3 ou 4.1.1.4 dependendo se o lintel
pode ser considerado como viga-parede ou não. [13]
Quando o valor de 𝑓𝑣𝑘0𝑖 é menor que o valor de 𝑓𝑣𝑘0 , 𝑓𝑣𝑑 deve ser assumido como 𝑓𝑣𝑘0𝑖 tendo que se
dividir pelo coeficiente parcial, γM proveniente de 2.4.3 da versão atual da EN1996-1-1. [13]
Onde,
𝑓𝑣𝑘0 – valor característico da resistência inicial ao corte da alvenaria, sob compressão nula (de
acordo com 3.6.2 em EN1996-1-1 2008);
𝑓𝑣𝑘0𝑖 – valor característico da resistência inicial ao corte da interface entre a alvenaria e a
superfície do lintel prefabricado (declarado pelo fabricante).

4.2 Estado limite de utilização
Numa verificação ao estado limite de utilização (ELS) a estrutura deve ser dimensionada de modo a
que consiga resistir a uma ação sísmica cuja probabilidade de ocorrência seja maior do que a da
probabilidade da ação sísmica de cálculo usada no ELU, de tal forma que não exista a ocorrência de
danos significativos e o aparecimento de limitações quanto à sua utilização. [11]
A ação sísmica a considerar no “requisito de limitação de danos” tem uma probabilidade de excedência,
PDLR de 10% e um período de retorno TDLR de 95 anos. [11]
O ELS envolve o funcionamento da estrutura no seu uso normal, conforto do utilizador e o aspeto da
construção, ou seja, os elementos devem ser dimensionados de tal forma que não apresente valores
inaceitáveis de fendilhação e deformação.
Não ocorreu nenhuma alteração às informações fornecidas, relativamente ao ELS para ambas as
versões do EC6, sendo que nos próximos parágrafos serão apresentados os principais requisitos
presente na norma atual para os elementos estruturais de alvenaria armada. Porém, caso não sejam
verificados terá que se recorrer a mais informações presentes no EC8, relativamente a deformações e
deslocamentos. [4] [13]
Os elementos de alvenaria armada para as condições de carregamento de serviço não devem, como
é esperado, apresentar fendilhação e deformação excessiva. [4]
No caso das dimensões verificarem os valores da Tabela 8, pode-se considerar que os deslocamentos
laterais de uma parede e o deslocamento vertical de uma viga são considerados adequados para
verificar o ELS. [4]
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Tabela 8 – Valores limites da relação entre o vão de cálculo e a espessura efetiva das paredes e a largura útil
das vigas de alvenaria solicitadas a flexão fora do plano [11]

Condições de apoio da parede

Simplesmente apoiada
Contínua
Flexão em duas direções
Em consola

Relação entre o vão de cálculo e a altura util (lef/d) ou a
espessura efetiva (lef/tef)
Parede à flexão fora do plano
35
45
45
18

Viga
20
26
7

Os valores presentes na Tabela 8 poderão sofrer um incremento de 30%, desde que o tipo de
acabamento não possa ser danificado pela deformação, em paredes resistentes que não façam parte
da construção e se encontrem sujeitas predominantemente à ação do vento. [11]
O módulo de elasticidade para ações de longa duração 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚 utilizado no cálculo dos
deslocamentos deverá ser aplicado como explicado em 3.7.2 (EN 1996-1-1 (2008)). Em elementos de
alvenaria armada solicitados à flexão, desde que as dimensões respeitem as dimensões subcapítulo
5.5.2.5 (EN1996-1-1 (2008)) e as disposições construtivas no capítulo 8 (EN 1996-1-1 (2008)), não é
esperado que ocorra fendilhação para o carregamento de serviço. [11]
Caso não sejam aplicadas as dimensões presentes na Tabela 8, deve ser realizada uma verificação
dos deslocamentos entre pisos. Se for realizada uma análise linear para verificar a segurança a ação
sísmica os seguintes limites devem ser verificados consoante o tipo de estrutura. [11]
1- Elementos não estruturais construídos com materiais frágeis fixos à estrutura.
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.005 ℎ

(4.29)

2- Elementos não estruturais construídos com materiais dúcteis.
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.0075 ℎ

(4.30)

3- Elementos não estruturais fixos de modo a não interferir com a deformação da estrutura.
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.010 ℎ

(4.31)

Onde,
ℎ – altura do piso;
𝜈 – fator de redução que tem em conta o reduzido período de retorno associado à ação sísmica
para o estado limite de serviço. Os valores recomendados são 0,4 para as classes de
importância III e IV e 0,5 para as classes de importância I e II;
𝑑𝑟 – deslocamentos relativos entre pisos, podendo ser calculado pela expressão (4.32).
𝑑𝑟 = 𝑑𝑒𝑖 − 𝑑𝑒𝑖−1

(4.32)

Na expressão (4.32) 𝑑𝑒𝑖 e 𝑑𝑒𝑖−1 representam os deslocamentos elásticos de dois pisos consecutivos.
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5 Caso prático
Neste capítulo, procurou-se aplicar todos os conceitos introduzidos até aqui refentes a uma estrutura
de alvenaria armada. Será realizada uma breve apresentação dos princípios de disposição de paredes
e modelação do edifício, definição dos carregamentos aplicados e por fim será realizada a verificação
de segurança segundo a norma provisória da EN1996-1-1.
No caso das verificações à flexão no plano e para fora do plano serão realizadas curvas de interação
da parede, realizando a respetiva comparação com os dados fornecidos pelo software de cálculo VEMA
“Verifica Elementi Muratura Armata”, que também cria curvas de interação para paredes de alvenaria
armada. [29]

5.1 Enquadramento do projeto
As plantas de arquitetura representadas na Figura 5.1 foram fornecidas pela empresa ENGITRAÇO,
que tenciona aplicar este edifício com uma estrutura de betão armado. Até à realização da presente
dissertação, não existia qualquer tipo de planta estrutural e, por conseguinte, não é possível definir com
exatidão a dimensão e localização dos elementos estruturais que se tencionam aplicar. No anexo A é
possível visualizar as plantas e alçados fornecidos com maior pormenor.

Figura 5.1 – (a) Planta do 1º piso; (b) Planta do 2º ao 4º piso

Durante a fase de conceção do edifício, procurou-se manter as disposições de paredes representadas
na planta de arquitetura. Com o intuito de limitar as implicações arquitetónicas da utilização de uma
estrutura em alvenaria armada quando comparada com uma estrutura realizada com elementos de BA.
O presente edifício foi projetado para ser constituído por 4 andares (1 térreo, 3 elevados) e uma
cobertura. Contudo, uma vez que se pretende manter a continuidade em altura das paredes, verificouse que a transição para elementos de alvenaria armada, nomeadamente no que concerne à disposição
das paredes em planta nos pisos 1 a 4, iria condicionar a utilidade da cobertura. Consequentemente,
dado que a cobertura acessível tinha funções iniciais de arrecadação, optou-se por não a considerar.
Posto isto, o edifício passa a ser constituído por apenas 4 pisos onde o 1º piso possui um pé direito de
3 metros e os restantes um pé direito de 2.8 metros. É importante referir que, para a conceção do
edifício, e como referido no capítulo 3, deve existir, à priori, uma harmonização entre os projetos de
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arquitetura e estrutural, neste caso começou-se pela conceção arquitetónica e, posteriormente é que
se realizou a conceção estrutural, como era previsto tiveram que ser realizadas alterações
arquitetónicas. Realçar apenas que, a introdução de uma cobertura ou de uma variação de dimensões
em planta é totalmente possível no contexto da alvenaria, apenas tem que ser corretamente planeada.
Também não se realizou a modelação das varandas visto não serem elementos preponderantes de
análise e de não terem dimensões problemáticas. Relativamente às aberturas, optou-se por manter as
previstas à exceção da abertura presente nas escadas (rodeado a verde na Figura 5.2 (b)), que se
substitui por uma parede com o intuito de fornecer maior rigidez nessa direção.
Na Figura 5.2 (a), encontram-se a sobreposição das plantas dos dois pisos diferentes. Como é possível
visualizar a disposição das paredes é ligeiramente diferente, o que permitiu perceber onde seria mais
apropriado a colocação de paredes resistentes. Na Figura 5.2 (b) apresenta-se a escolha da disposição
das paredes de alvenaria estrutural adotada, sendo que foram ajustadas às direções ortogonais de
forma a facilitar a sua modelação e a dimensões múltiplas de 0.25 metros. As linhas à azul na Figura
5.2 (b) representam os lintéis modelados. No Anexo B é possível visualizar com maior pormenor as
dimensões da disposição das paredes adotadas.

Figura 5.2 – (a) Sobreposição das plantas dos diferentes pisos; (b) Disposição de paredes adotadas

A maioria das paredes foi introduzida sem qualquer tipo de problema. No entanto, a colocação das
paredes rodeadas a vermelho só foi possível com a alteração da arquitetura dos pisos. Representado
a azul é possível observar uma parede que, embora não tenha sido de todo prevista no projeto, foi
introduzida com o objetivo de melhorar o comportamento para fora do plano da parede exterior.
Relativamente ao processo de modelação, realizado recorrendo ao software SAP2000, as paredes de
alvenaria foram modeladas recorrendo a elementos Shell. No que diz respeito ao comportamento
provocado por um sismo, retirou-se a rigidez para fora do plano, de forma a que as paredes
trabalhassem unicamente na direção do plano, visto que a maior parte da carga sísmica é aplicada
sobre esta direção.
Realizou-se também a modelação de vigas, com as dimensões de 0.29x0.4 m 2, em todas as paredes
estruturais, com o intuito de transmitir as cargas provenientes do pavimento.
No caso das vigas, a modelação foi realizada por elementos frame horizontais. Admitiram-se os
elementos com ligações rígidas, tanto entre si como em relação a outros elementos, resultando assim
na transmissão de todos os esforços e compatibilidade dos deslocamentos em cada nó.
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Na análise deste edifício não se realizou qualquer tipo de dimensionamento da laje, visto que o principal
objetivo desta dissertação consiste na verificação de segurança das paredes de alvenaria armada. No
entanto, as lajes podem ser executadas em betão armado, elemento misto ou através de elementos
pré-fabricados, desde que seja garantido a correta transferência de esforços para as paredes
resistentes. Este elemento foi modelado considerando um comportamento de diafragma dos pisos.
Através do pré-dimensionamento, escolheu-se uma laje entre pisos com uma espessura de 0.18
metros. Optou-se pela introdução de uma laje de betão armado que, ao contrário de uma laje préfabricada com vigotas, pode trabalhar bidireccionalmente.
Apesar de no âmbito desta tese, não ter sido realizada, todas as paredes devem ser dimensionada
tendo em conta o comprimento das unidades de alvenaria e a espessura da argamassa que se irá
aplicar na fase de construção, de tal forma que não se tenha que recorrer a ajustes através de cortes
numa fase posterior com o intuito de obter as dimensões pretendidas.
Relativamente à nomenclatura utilizada no âmbito da verificação de segurança, na Figura 5.3 (a) é
possível visualizar a designação de todas as paredes presentes em planta e Figura 5.3 (b), (c) e (d) os
cortes realizados usando a ferramenta “sections cuts” para obtenção de esforços. A Figura 5.3 pode
ser analisada com maior pormenor no Anexo C.

Figura 5.3 – (a) Nomenclatura das paredes em planta; (b) nomenclatura dos cortes numa parede interior; (c)
Nomenclatura de cortes na parede Norte; (d) Nomenclatura de cortes na parede Sul

Tentou-se cumprir todas as indicações presentes no anexo nacional do EC8, referentes às dimensões
geométricas da parede. Porém, nas paredes assinaladas a verde na Figura 5.3 (a) não o foi possível
realizar, visto que o aumento da parede iria condicionar a entrada na divisão e a necessidade de alterar
as dimensões das aberturas.
No que toca às cargas atuantes na laje considerou-se que esta era sujeita aos valores presentes na
Tabela 9 e que o carregamento seria constante entre pisos. Os valores foram obtidos através do
Eurocódigo 1.
Tabela 9 – Ações atuantes no edifício

Ações
Permanentes [KN/m2]
Sobrecarga [KN/m2]
ΨE
Vento [KN/m2]
61

Piso corrente
6,5
2,0
0,4
2,0

5.2 Propriedades mecânicas dos materiais
Procurou-se escolher os materiais de forma a serem cumpridas as propriedades mecânicas mínimas
para aplicação de alvenaria armada. Em termos das unidades de alvenaria, a nível nacional, não se
encontrou qualquer tipo de unidade comercializada que apresente uma resistência à compressão
mínima suficiente para este tipo de aplicação. No entanto, após a realização de um estudo de mercado
internacional, principalmente em países onde a alvenaria estrutural tem um grande peso na construção,
constatou-se que existe a comercialização de unidades com resistência a compressão superiores a 10
MPa, o que representa o dobro do exigido para aplicação de alvenaria estrutural armada. Infelizmente,
em Portugal, o máximo encontrado, foi de 3MPa. Sendo que a única evidência encontrada em Portugal
de uma unidade suscetível de ser aplicada pertencia a uma empresa que já não se encontra em
atividade, optou-se por usar uma unidade do tipo U5, com uma resistência de 5 MPa.
Relativamente à argamassa e ao betão de enchimento, como foi referenciado no capítulo 3, poderiase ter optado pelo uso de apenas um tipo de material, usando a argamassa produzida no âmbito
DISWall. No entanto, devida à falta de mais informações sobre este produto optou-se por usar os
valores mínimos fornecidos pelo EC8. Deste modo, optou-se por uma argamassa M10 (resistência à
compressão de 10N/mm2) e um betão de enchimento, que segundo os valores presentes na versão
provisória da EN1996-1-1 (2019), deve ser no mínimo um C20/25 (fck =20 N/mm 2, resistência
caraterística à compressão). Na Tabela 10, encontram-se resumidos todos os parâmetros dos materiais
aplicados nas paredes de alvenaria armada.
Tabela 10 – Propriedades mecânicas dos elementos intervenientes

Propriedades Mecânicas

Resistência à compressão da
alvenaria

Coeficiente parcial de
segurança (γ)
Modulo de elastecidade
Resistência ao corte da
alvenaria
Resistência à flexão da
alvenaria
Propriedades do betão de
enchimento

Propriedades da armadura

fb (N/mm2)
fm (N/mm2)
K (grupo 2 + Argamassa corrente)
fk (N/mm2)
fd (N/mm2)
Alvenaria
Betão
Aço
E (N/mm2)
fvko (N/mm2)
fvk,max (N/mm2)
fxk1 (N/mm2)
fxk2 (N/mm2)

5
10
0,45
2,77
1,119
2
1,5
1.15
2770
0,3
0,325
0,1
0,4

fck (N/mm2)
fcvk (N/mm2)
fcb (N/mm2)
fyk (N/mm2)
fyd (N/mm2)

20
0,39
13,33

500
435

Para a realização de uma estrutura de alvenaria armada, o uso de unidades do grupo 2 ou do grupo 3
é favorável, devido à possibilidade de introdução de armadura vertical nas suas cavidades. No entanto,
o EC8 não permite a aplicação de unidades de grupo 3 em zonas com alguma sismicidade. Optou-se,
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assim, por considerar o bloco de alvenaria como uma unidade de grupo 2 (percentagem de vazios entre
25 a 55 da unidade feita de cerâmica), apesar de a zona de estudo não ser considerada de sismicidade
elevada (Coimbra). O valor da constante K foi referente a uma unidade de alvenaria de cerâmica de
classe 2, usando uma argamassa corrente.

5.3 Detalhes construtivos
Nas últimas décadas tem surgido um aumento do interesse pela alvenaria armada, o que resultou no
aparecimento de diferentes tipos de unidades e formas de incorporação de armadura. Para a realização
do dimensionamento deste edifício optou-se por utilizar a unidade representada na Figura 5.4, sendo
este elemento um dos elementos estudados no projeto DISWall.

Figura 5.4 – Unidades de alvenaria aplicados no edifício (adaptado de [12] [29])

Esta unidade para além de manter o bom comportamento térmico e acústico de um tijolo normal,
também permite a correta introdução de uma armadura vertical através da cavidade central.
Relativamente às dimensões do bloco, estas foram arbitradas considerando as dimensões existentes
a nível nacional. As dimensões podem ser visualizadas na Tabela 11, conforme a nomenclatura
representada na Figura 5.4 (c). Na Figura 5.4 (b), apresenta-se uma unidade em forma de C, que irá
funcionar como unidade de acabamento.
Tabela 11 – Dimensões das unidades de alvenaria.

hb (cm)
19

tb (cm)
30

lb (cm)
29

No que toca a armadura de junta, existem várias opções a nível de mercado utilizadas em situações
de reforço de alvenaria de preenchimento. A empresa Bekaert tem realizado alguns avanços na criação
de uma armadura fácil de ser aplicada numa junta de assentamento, entre elas a armadura em treliça
e de malha. Contudo, optou-se por escolher a opção mais tradicional de reforço aplicando 2 varões
com diâmetro de 6 mm de aço nervurado A500. Relativamente ao espaçamento optou-se por atribuir
um espaçamento equivalente a introduzir armadura camada sim camada não, resultando num
espaçamento aproximado de 40 cm, sendo que o EC6 recomenda um valor ligeiramente mais reduzido.
Na escolha de armadura vertical, optou-se por aplicar varões com diâmetro de 16 e 12 mm, sendo que
os de dimensão maior serão apenas aplicados nas extremidades da parede. A armadura vertical tem
um espaçamento igual a 600 mm, que corresponde a deixar uma unidade de intervalo. Este valor de
600 mm também corresponde aos valores máximos recomendados pelo EC6 para armadura vertical.
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Em termos de argamassa usada para as juntas de assentamento horizontais e verticais, optou-se por
utilizar uma argamassa M10, que corresponde aos valores mínimos para aplicação de alvenaria
armada.
Para o betão de enchimento escolheu-se um C20/25, embora a norma atual permita o uso de betões
com resistências mais baixas. A nova versão só prevê para cavidades verticais um betão com
resistência a compressão superiores a 20Mpa. Na Figura 5.5, encontra-se um esquema de um excerto
de uma parede de alvenaria armada.

Figura 5.5 – Parede de alvenaria armada.

No subcapítulo 5.5, referente à verificação de segurança, será sempre analisada uma parede como
exemplo, de forma a explicar com maior pormenor a verificação de segurança para um caso concreto.
Os detalhes dessa parede, com uma altura de 3 metros, podem ser visualizados na Figura 5.6. Os
dados introduzidos no VEMA para análise deste elemento podem ser visualizados no Anexo D.

Figura 5.6 – Parede exemplo.

5.4

Análise sísmica

Para a verificação de segurança retiraram-se os valores dos esforços totais em cada parede, através
da ferramenta de “Sections Cuts” do SAP2000 que obtém os esforços de cada ponto do corte
selecionado. Realizou-se uma análise sísmica através do método das forças laterais equivalentes, visto
que a realização de uma análise dinâmica com espetro de resposta fornecia resultados demasiado
elevados e não reais, visto que o “Section cut” contabiliza os valores máximos em cada nó e, como tal,
iria realizar a soma dos valores fornecidos pela evolvente. Através de uma análise linear estática os
esforços já se encontram próximos dos reais. Retirou-se os deslocamentos fundamentais provenientes
da análise dinâmica linear de forma a aproximar a análise das características do edifício.
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Nos próximos parágrafos apresenta-se a definição do sismo utilizado na análise linear dinâmica com o
intuito de obter os deslocamentos fundamentais.
•

Frequências e Modos de Vibração

De forma a considerar o efeito da fendilhação da alvenaria durante a ação sísmica e a consequente
perda de rigidez, contabilizou-se na análise sísmica um modulo de elasticidade de 50% do modulo de
elasticidade real, de acordo com o referido no EC8.
Através do programa de cálculo, obteve-se os resultados que se apresentam na Tabela 12, após a
realização da análise modal. É necessário considerar todos os modos de vibração que contribuam
significativamente para a resposta global da estrutura, sendo que segundo a EN 1998-1, num edifício,
para um comportamento dinâmico adequado é necessário mobilizar pelo menos 90% da massa total
em cada direção. [11]
Tabela 12 – Resultado da análise modal para os 7 primeiros modos de vibração.

Modo
1
2
3
4
5
6
7

Periodo (s)
0,327
0,187
0,130
0,101
0,059
0,056
0,044

ΣUX
0,813
0,813
0,813
0,962
0,962
0,994
0,994

ΣUY
1,577E-05
0,821
0,822
0,822
0,972
0,972
0,973

ΣUZ
0,0001
0,0009
0,878
0,878
0,878
0,878
0,982

onde,
ΣUX, ΣUY, ΣUZ – Somatório das participações das massas em cada direção.
•

Espetros de resposta

Para definição do espetro de respostas, considerou-se o coeficiente de comportamento presente no
anexo nacional do EC8 de 2.5 para alvenaria armada realizada com unidades do grupo 2.
Como já foi referido, o edifício em estudo localiza-se em Coimbra, correspondendo, no que toca a
zonamento sísmico, à zona 1.6, para o sismo tipo 1, e à zona 2.4 para o sismo tipo 2. Corresponde a
um edifício de habitação de alvenaria armada com um coeficiente de amortecimento, ζ, de 5%
construído sobre um terreno tipo B. Trata-se de uma edificação com uma classe de importância II, o
que corresponde a um coeficiente de importância γI, de 1 para ambos os tipos de ação sísmica.
Com as informações presentes no parágrafo anterior, obteve-se os parâmetros necessários para a
definição do espetro de resposta, cuja informação pode ser consultada na Tabela 13 e Tabela 14.
Tabela 13 – Dados a utilizar para aplicação da Ação Sísmica tipo 1

Ação Sísmica Tipo 1
Terreno de fundação B; Zona
Sísmica 1.6

Smax
[m/s2]
1,35

Tb [s]

Tc [s]

Td [s]

0,1
0,6
2
ag = γI x agr = 0.35 m/s2
S = Smax = 1.35 m/s2

agr
[m/s2]
0,35

Tabela 14 - Dados a utilizar para aplicação da Ação Sísmica tipo 2

Ação Sísmica Tipo 2
Terreno de fundação B; Zona
Sísmica 2.4

Smax
[m/s2]
1,35

Tb [s]

Tc [s]

Td [s]

0,1
0,6
2
ag = γI x agr = 1.1 m/s2
𝑆
−1
S = Smax - 𝑚𝑎𝑥 (ag - 1) = 1.34 m/s2
3
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agr
[m/s2]
1.1

Os espetros de resposta para a Ação Sísmica Tipo 1 e Tipo 2 apresentam-se na Figura 5.7. Como é
possível observar, para os todas as frequências da análise modal, o Sismo Tipo 2.4 é o mais
condicionante, pelo que nos cálculos futuros será apenas este tipo de sismo a considerar.

1,6
1,4
Sismo 1.6

Sd [m/s2]

1,2

Sismo 2.4

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

T [s]
Figura 5.7 – Espectro de resposta para o Sismo Tipo 1 e Sismo Tipo 2.

•

Método das forças laterais equivalentes

Como já foi referido anteriormente, realizou-se posteriormente uma análise linear com base no método
das forças laterais equivalentes, usando a expressão (5.1), aplicando posteriormente a força resultante
no centro de massas em cada piso. As massas foram calculadas através das dimensões do piso e os
carregamentos da Tabela 9.
𝐹𝑖 = 𝐹𝑏 .

𝑠𝑖 . 𝑚𝑖
∑ 𝑠𝑗 . 𝑚𝑗

(5.1)

Onde,
𝐹𝑖 – força horizontal atuante no piso i;
𝐹𝑏 – força de corte sísmico na base;
𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 – deslocamentos das massas 𝑚𝑖 e 𝑚𝑗 , no modo de vibração fundamental;
𝑚𝑖 , 𝑚𝑗 – massas dos pisos.
Os deslocamentos das massas e força de corte basal foram retirados da análise dinâmica, originando
desta maneira as forças que se encontram presentes na Tabela 15, que posteriormente vão ser
aplicadas no centro de massa do respetivo piso. Não se considerou os efeitos de torção porque o
edifício têm o centro de rigidez próximo do centro de massa.
Tabela 15 – Valores das forças aplicadas em cada piso

Fi,x (KN)
Fbasal,x 583,33
F1,x
51,38
F2,x
118,31
F3,x
181,83
F4,x
231,81

Fi,y (KN)
Fbasal,y
679,18
F1,y
63,38
F2,y
137,78
F3,y
209,71
F4,y
268,31
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5.5 Verificação de segurança
Nos próximos subcapítulos será realizada a verificação de segurança para todos os elementos
condicionantes do edifício. Visto que na verificação de segurança é necessário a análise de um elevado
número de parâmetros, nos próximos subcapítulos serão apresentados a verificação de segurança
detalhadamente para apenas o elemento exemplo da Figura 5.6, de forma a não sobrecarregar o corpo
da dissertação com dados excessivos. No entanto será reencaminhado para anexo todas as folhas de
cálculo utilizadas na verificação de segurança das paredes do edifício.

5.5.1.1

Verificação de segurança ao esforço axial

Na verificação de segurança, considerou-se a combinação fundamental, dado que o peso do edifício é
o carregamento mais condicionante no contexto de análise de cargas verticais de um edifício.
Analisaram-se todas as paredes do primeiro piso, visto serem estas as paredes que estão sujeitas a
um maior nível de carregamento vertical.
Mais uma vez se refere o facto de ambas as normas não preverem o aumento de resistência à
compressão através da introdução de armadura. Deste modo, a verificação é realizada considerando
a parede como não armada e, como tal, a verificação de segurança é realizada conforme o subcapítulo
6.1.2 da EN1996-1 (2008). O valor de calculo da resistência às cargas verticais é dado pela equação
(5.2).
𝑁𝑅𝑑 = ϕ 𝑡 𝑓𝑑

(5.2)

Onde,
Φ – coeficiente de redução da capacidade, obtido através da equação (5.3)
𝑒𝑖
ϕ= 1−2
𝑡

(5.3)

Onde,
𝑒𝑖 – excentricidade no cimo da parede, obtido através da equação (5.4)
𝑒𝑖 =

𝑀𝑖𝑑
+ 𝑒ℎ𝑒 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05 𝑡
𝑁𝑖𝑑

(5.4)

Onde,
𝑀𝑖𝑑 – Momento fletor no cimo resultante da excentricidade da carga transmitida pelo pavimento
no apoio;
𝑁𝑖𝑑 – valor de cálculo da carga vertical no cimo da parede;
𝑒ℎ𝑒 – excentricidade resultante das cargas horizontais;
𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 – excentricidade inicial, obtido pela expressão (5.5)
𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = h𝑒𝑓 /450

(5.5)

Onde,
h𝑒𝑓 – Altura efetiva da parede
Para efeitos de contabilização do efeito do coeficiente de redução da capacidade, considerou-se a
excentricidade no topo da parede. Na contabilização da relação entre 𝑀𝑖𝑑 e 𝑁𝑖𝑑 , visto que não se
dimensionou o pavimento no SAP2000 não era possível saber com exatidão qual era o valor desta
relação, como tal realizou-se uma estimativa. Visto que se considerou que ao longo dos 4 pisos a carga
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é distribuída de igual forma para cada parede, considerou-se que (1/4) do total da carga presente na
parede do 1º piso seria transmitida com uma excentricidade de (t/6).
No que toca à excentricidade causada pelas cargas horizontais, realizou-se a análise nas paredes do
1º piso por estarem sujeitas às cargas verticais mais condicionantes. Como são os elementos com
menor atuação de cargas laterais, considerou-se esta excentricidade como nula.
Realizou-se a verificação da segurança à parede do exemplo da Figura 5.6. Por simplificação, encontrase sujeita a um carregamento arbitrário de Ned = 800 KN e encontra-se apoiada apenas no bordo
superior e inferior (ρ2=1), obtendo-se um hef=h=3 metros. Assim, a equação (5.4) resultaria na equação
(5.6).
800

𝑒𝑖 =

4

∗

0.29

800

6

+0+

3
= 0.0188 𝑚 ≥ 0.05𝑡
450

(5.6)

Realizando posteriormente a substituição da excentricidade na equação (5.3) e na equação (5.2), o
valor de cálculo da carga resistente é dado pela expressão (5.7).
𝑁𝑅𝑑 = (1 − 2

0.0188
) ∗ 0.29 ∗ 1,119 ∗ 103 = 282.44 𝐾𝑁/𝑚
0.29

(5.7)

Dividindo a carga atuante pelo comprimento da parede obtém-se um valor de NEd = 242.42 KN/m, sendo
desta maneira verificada a segurança em relação às cargas verticais.
No contexto do edifício em estudo, a altura efetiva é obtida através da aplicação de um fator de redução,
definido em 5.5.1.2 da EN1996-1-1 (2008), que depende das condições de apoio. Neste edifício
considerou-se que estariam corretamente fixadas quando se encontram em contacto com paredes
perpendiculares como os pavimentos, o que resulta numa classificação suportada em três (ρ3) ou
quatro bordos (ρ4).
Realizou-se o mesmo processo para todas as paredes do edifício. Na Figura 5.8 é possível observar a
verificação de segurança ao carregamento vertical nas paredes do edifício. Note-se que todas as
paredes verificam a segurança. Todos os dados utilizados para o cálculo podem ser visualizados no

Esforços [KN/m)]

Anexo E.
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

NRd (KN/m)
NSd (KN/m)

Nomenclatura das paredes
Figura 5.8 - Comparação de esforços atuantes e resistentes
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5.5.1.2

Verificação à flexão no plano

Procurou-se verificar a segurança à flexão no plano na parede exemplo apresentada na Figura 5.6.
Uma vez que não existe nenhum carregamento definido para esta parede, decidiu-se construir a curva
de interação entre o momento resistente e o esforço normal resistente, com o intuito de obter a gama
de valores dos esforços que a parede consegue suportar. O programa VEMA fornece curvas de
interação para paredes de alvenaria armada, embora só contabilize o contributo da armadura de
extremidade para o cálculo do momento resistente. Por conseguinte, serão construídos dois diagramas
de interação: um onde se contabiliza o contributo de toda a armadura presente na parede e outro onde
só se contabiliza o contributo da armadura presente na extremidade podendo assim realizar-se a
comparação com a verificação dada pelo programa VEMA.
Para obter a curva de interação é necessário a realização de inúmeras iterações da linha neutra, o que
tornaria o processo demorado. Consequentemente, apenas se contabilizou algumas posições de linha
neutra mais preponderantes, criando assim uma envolvente aproximada da curva de interação. Na
Figura 5.9 (a) podem ser visualizadas as retas de deformação calculadas para desenvolver as
envolventes aproximadas. Na Figura 5.9 (b) encontram se assinalados os pontos correspondentes às
retas de deformação analisadas na curva de interação.

Figura 5.9 – (a) representação das linhas de deformação analisadas; (b) curva de interação de Mrd e Nrd e
respetivos pontos referentes as retas de deformação analisadas (adaptado de [29])

As deformações limites da alvenaria e da armadura encontram-se presentes na Tabela 16. O momento
resistente é calculado sobre o centro geométrico da figura, considerando uma distribuição elástica.
Tabela 16 – Extensões adotadas da alvenaria e da armadura.

εsu

0,01

εsy

0,00207

εmu

0,0035

εmo

0,0005

Apesar da versão provisória do EC6 apresentar valores inferiores de εmu e εmo para elementos do grupo
2, optou-se por manter os valores apresentado para o grupo 1, visto serem estes os valores presentes
na atual versão do EC6 e serem os valores utilizados pelo programa VEMA.
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Em termos de nomenclatura, as forças F1 a F6 são as forças exercidas em cada uma das armaduras
e Fm corresponde à resultante da força exercida pela alvenaria. Nos próximos parágrafos serão
apresentados o significado de cada uma das retas de deformação.
•

Reta AA’ - A seção encontra-se totalmente tracionada, com todas as armaduras a atingir a
tensão de cedência máxima. A linha neutra encontra-se no “infinito” e não se contabiliza o
contributo da alvenaria à tração. A representação das forças da reta AA’ pode ser visualizada
na Figura 5.10.

Figura 5.10 – Representação da reta de deformação AA’.

•

Reta AO’ - A seção encontra-se submetida a um mecanismo de tração e flexão. A LN encontrase junto à fibra menos tracionada e a armadura na extremidade mais tracionada encontra-se
em deformação última.

•

Reta AB - A seção encontra-se sobre um mecanismo de compressão e flexão, onde a
armadura na zona mais tracionada encontra-se submetida a uma deformação última e por
outro lado a fibra mais comprimida encontra-se a atingir a extensão última da alvenaria. Toda
a armadura encontra-se na fase plástica menos a força F2, onde foi necessário calcular o seu
contributo elástico.

As Retas AO’ e AB podem ser visualizadas na Figura 5.11.

Figura 5.11 – (a) Representação da reta de deformação AO’; (b) Representação da reta de deformação AB.
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•

Reta CB – Armadura de extremidade a atingir a cedência e a zona da alvenaria mais
comprimida em extensão. As forças F3, F4 e F5 encontram-se em fase elástica e mais de
metade da seção da alvenaria já ultrapassou o limite elástico da alvenaria.

•

Reta BO’’ – Alvenaria atinge a extensão última à compressão e a armadura na outra
extremidade sem qualquer tipo de deformação. F6 tem valor nulo e F5 encontra-se em fase
elástica.

As Retas CB e BO’’ podem ser visualizadas na Figura 5.12

Figura 5.12 - (a) Representação da reta de deformação CB; (b) Representação da reta de deformação BO’’.

•

Reta BO - Alvenaria na extremidade mais comprimida em deformação última e a linha neutra
encontra-se na fibra menos comprimida. F6 e F5 na fase elástica e restantes forças em fase
plástica. A maior parte da alvenaria apresenta uma distribuição plástica

•

Reta DD’ – Seção completamente comprimida. LN encontra-se no “infinito”. Todas as forças
da armadura encontram-se na fase elástica e força resultante da alvenaria é o equivalente a
toda a seção em fase plástica.

Relativamente à reta de deformação DD’, constatou-se que apenas era contabilizada a força elástica
equivalente à extensão limite de linearidade da alvenaria (εmo) e não a consideração da extensão última
da alvenaria (εmu) para a contabilização da força da armadura. Na realidade a contabilização da
armadura à compressão pode ser algo imprudente, visto que como referido no subcapítulo 3.4, pode
originar-se movimentos para fora do plano. Por outro lado, considerar que a alvenaria se encontra em
deformação última também é arriscado devido ao seu comportamento frágil. No caso das retas AB, CB,
BO’’ e BO apenas a fibra mais comprimida encontra-se em extensão última, logo a rotura frágil tenderá
a ocorrer nessa zona e não em toda a seção.
As Retas BO e DD’ podem ser visualizadas na Figura 5.13.
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Figura 5.13 - (a) Representação da reta de deformação BO; (b) Representação da reta de deformação DD’.

Na Tabela 17, são apresentados todos os valores obtidos de momento e esforço normal resistentes
para cada uma das retas de deformação apresentados anteriormente. Os valores apresentados como
“Real”, correspondem a uma análise linear considerando a armadura interna enquanto que os
considerados como “VEMA” é contabilizando apenas a armadura de extremidade.
Tabela 17 – Esforços calculados para ambas as curvas de interação.

Real
Nrd
Nrd (KN)
Mrd (KNm)
Nrd (KN)
Mrd (KNm)
Nrd (KN)
Mrd (KNm)

Esforços calculados
VEMA
Real
Reta AA'
371,71
Nrd
Reta AO'
304,36
Nrd (KN)
101,03
Mrd (KNm)
Reta AB
-163,78
Nrd (KN)
699,62
Mrd (KNm)
Reta BC
-791,12
Nrd (KN)
874,10
Mrd (KNm)

174,92
107,57
101,03

Nrd (KN)
Mrd (KNm)
Nrd (KN)
Mrd (KNm)

-304,58
649,23

Nrd

VEMA
Reta BO''
-1406,49
Nrd (KN)
-1262,29
382,86
Mrd (KNm)
348,08
Reta BO
-1476,17
Nrd (KN)
-1318,23
294,26
Mrd (KNm)
272,53
Ponto DD'
1415,17
Nrd
1367,67

-738,22
800,70

Com os valores obtidos é possível construir a curva de interação da Figura 5.14.

Figura 5.14 - Curvas de interação Nrd - Mrd.
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Relativamente às paredes do edifício, verificou-se a resistência para todos as paredes constituintes do
piso 1, sendo que era ao longo deste piso que se apresenta um maior valor de esforços de momento
no plano. Através do VEMA, conclui-se que a verificação era garantida para todas as paredes, sendo
que era introduzido o esforço normal atuante em cada parede e depois retirado o respetivo momento
resistente. Na Figura 5.15, apresenta-se esquematizada a comparação entre os valores de momento
atuantes e resistentes para cada parede do piso 1. Os valores podem ser visualizados com maior

M [KNm]

pormenor no Anexo F.
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Nomenclatura das paredes
Figura 5.15 - Comparação de esforços de momentos atuantes e resistentes, nas paredes do caso de estudo.

5.5.1.3

Verificação ao corte no plano

A verificação ao corte foi realizada consoante o explicado no subcapítulo 4.1.2. O modelo de cálculo
encontra-se representado na Figura 5.16, em que, como recomendado no EC6, considera-se uma biela
comprimida a 45 graus e um comprimento efetivo para o cálculo da resistência da alvenaria simples
equivalente a 0.8 do comprimento da parede, visto que a armadura usada na parede encontra-se
igualmente espaçada. Para o cálculo da resistência característica ao corte, fvk,, esta foi calculada
segundo o subcapítulo 3.6.2 da EN 1996 (2008). O valor da resistência característica ao corte fvk não
deve ser superior a 0.065fb, que contabiliza o facto da rotura da alvenaria ao corte se dar por
esmagamento das unidades de alvenaria e não pelo deslizamento da junta.

Figura 5.16 – Modelo de cálculo da parede exemplo.
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Na Tabela 18, encontra-se resumido o cálculo da resistência ao corte tanto da alvenaria V Rd1 e do
contributo dado pela armadura VRd2 da parede de alvenaria do exemplo, obtidos através das
expressões presentes nos subcapítulos 4.1.2.
Tabela 18 – Verificação da resistência ao corte da parede exemplo.

Geometria da Parede
Espessura (m)
0,29
Altura (m)
Comprimento (m)
3,3
fvko (Mpa)
s (m)
0,40
fd (Mpa)
Vrd1 (KN)
Vrd2 (KN)
150
Asw (mm2)
Nqp (KN)
fyd (Mpa)
fvd (Mpa)
0,131
2,64
d (m)
d (m)
100,56
Vrd2 (KN)
Vrd1 (KN)
Vrd1 + Vrd2 <= 0,3fdtd
0,3fd.t.d (KN)
Vrd (KN)
257,01
205,72

3,00
0,2
1,119
56,55
435,00
2,85
105,16
Estado
Verifica

Apresentam-se nas Figura 5.17 à Figura 5.20, as verificações de segurança ao corte para todas as
paredes do edifício. Deve ser realizada em todos os elementos visto que apresentam combinações de
esforço normal e momento diferentes e o mais condicionante nem sempre é aquele que apresenta um
carregamento de corte maior. No anexo G e H é possível visualizar os dados da verificação de

V (KN)

segurança ao corte para todos os pisos.
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

VRd (KN)
VEd (KN)

Nomenclatura das paredes
Figura 5.17 – Verificação ao corte – Piso 1.
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Figura 5.18 – Verificação ao corte – Piso 2.
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Figura 5.19 - Verificação ao corte – Piso 3.
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Figura 5.20 - Verificação ao corte – Piso 4.

Conclui-se, através da análise das figuras Figura 5.17 a Figura 5.20, que todos as paredes estruturais
do edifício verificam a segurança ao esforço de corte.

5.5.1.4

Flexão para fora do plano.

Na verificação para fora do plano, realizou-se o mesmo procedimento já efetuado para a verificação à
flexão do plano. Consideraram-se as mesmas retas de deformação introduzidas no subcapítulo da
verificação a flexão do plano, podendo estas ser visualizadas na Figura 5.21

Figura 5.21 - representação das linhas de deformação analisadas.
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Na flexão para fora do plano a armadura vertical encontra-se colocada exatamente na mesma posição,
o que simplifica o modelo visto que só se tem que considerar uma força da armadura resultante de
todos os varões. Neste caso o VEMA já fornece os valores “reais” de esforços resistentes, considerando
todas as armaduras. Os esforços resistentes calculados podem ser visualizados na Tabela 19.
Tabela 19 - Esforços calculados, correspondentes a cada reta de deformação.

VEMA
Nrd (KN)
Mrd (KNm)
-371,71
0,00
-206,67
20,95
28,31
40,46
636,61
47,89
1533,98
12,42
1415,17
0,00

AA' = AO'
AB
BC
BO''
BO
DD'

Os valores obtidos foram comparados com a curva de interação fornecida pelo programa VEMA, cuja
sobreposição é possível observar na Figura 5.22.
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Figura 5.22 – Curva de interação de Mrd – Nrd.

Na avaliação da segurança das paredes para fora do plano, podem ser considerados dois tipos de
carregamento. O carregamento do sísmico para fora do plano ou a contabilização do carregamento do
vento. Considera-se apenas o carregamento do sismo visto ser este o mais condicionante.
Realizou-se a análise às paredes exteriores do piso inferior, visto serem estas as que se encontram
suscetíveis a um maior carregamento ao nível do sismo. Não se verificou a segurança a todos os
elementos de parede. Apenas se realizou a verificação das paredes Oeste e Sul, visto que são
relativamente idênticas às outras e terem sido nestas que se registou maiores valores de momento
para fora do plano.
Apenas se realizou a verificação de segurança para os painéis mais solicitados aos movimentos para
fora do plano, sendo eles os apresentados na Figura 5.23.
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Figura 5.23 – (a) Representação das deformações do edifício; (b) Painéis mais solicitados a movimentos para
fora do plano

Através do VEMA retiraram-se os valores dos momentos resistentes, para um carregamento axial
resultante da carga quase-permanente. Na Figura 5.24 são visíveis os valores de momento para fora
do plano tanto os resistentes quanto os atuantes por causa do sismo, sendo que como é percetível,
verificou-se a segurança para todos os painéis estudados. É possível visualizar os valores presente na

M (KNm)

Figura 5.24 no Anexo I.
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Med (KNm)
Mrd (KNm)

Nomenclatura das paredes

Figura 5.24 - Verificação aos momentos para fora do plano
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6 Conclusões e desenvolvimentos futuros
A aplicação da alvenaria armada ainda se encontra a dar os primeiros passos em Portugal, sendo
apenas usada como elemento construtivo sem papel estrutural, apesar das diversas vantagens que
este material pode fornecer a uma construção.
O conhecimento de aplicação de uma estrutura de alvenaria ainda é bastante “primitivo” em
comparação com outros países, como por exemplo Itália, que apesar de ter uma sismicidade mais
elevada que Portugal, continua a realizar avanços tecnológicos com o intuito de não abandonar o
elemento de alvenaria e tem permitido que este tipo de construção permaneça competitivo em
comparação com outros métodos construtivos.
O facto de não se ter encontrado qualquer tipo de unidade de alvenaria com as resistências mínimas
para aplicação de uma estrutura de alvenaria, realça a pouca atratividade de este tipo de construção a
nível nacional. Na opinião do autor desta dissertação, o crescimento estará sempre dependente do
pensamento económico, ou seja, os fabricantes só irão produzir unidades adequadas se existirem
engenheiros e arquitetos que estejam interessados em aplicá-las. Se não houver o incentivo das duas
partes não irão ser notadas grandes alterações.
As universidades portuguesas tendem a privilegiar o ensino de técnicas construtivas mais usuais como
o betão armado e as estruturas metálicas, o que faz com que estas sejam mais propicias à aplicação
por parte do engenheiro.
Relativamente às normas em vigor em Portugal, o facto de estar a ser lançada a nova versão do
Eurocódigo 6 é por si só um avanço para a aplicação da alvenaria simples e armada. No entanto
continua limitada pelo Eurocódigo 8 que prevalece sobre a norma da alvenaria. Como tal, enquanto
não sair uma nova versão do EC8, as limitações sísmicas prevalerão.
Recomenda-se uma nova revisão nos valores presentes no Eurocódigo 8, relativamente ao coeficiente
de comportamento aplicado em estruturas de alvenaria e quanto às limitações em relação aos “edifícios
de alvenaria simples”, que se considera de difícil aplicação no contexto nacional.
Mais estudos devem ser realizados no âmbito de alvenaria armada, como por exemplo a análise de
edifícios em zonas sísmicas, de forma a compreender até onde é que esta solução é viável.
Uma grande vantagem da construção em alvenaria é o fator económico, no entanto não se sabe ao
certo os ganhos que se conseguem com este tipo de aplicação em comparação com outros tipos de
estruturas quando aplicadas em Portugal. Recomenda-se que em futuros dimensionamentos, se realize
uma análise orçamental entre a aplicação de uma estrutura em alvenaria com uma estrutura em betão
armado, a fim de melhor perceção dos ganhos da aplicação de uma estrutura de alvenaria.
Com a realização desta dissertação, procurou-se aplicar uma estrutura de alvenaria armada a um
edifício de betão armado, demonstrando a realização das verificações de segurança ao ELU para todos
os elementos de parede através da versão provisória da EN1996-1-1 e apresentação de um programa
que auxiliasse a realização do cálculo. Com os dados retirados da análise sísmica, verificou-se que
todas as paredes cumpriam os respetivos requisitos sendo desta maneira cumprido o objetivo da
dissertação de aplicar uma estrutura de alvenaria armada e realçando que é de todo possível a sua
aplicação em Portugal.
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Anexos

Anexo A: Plantas do piso do edifício

A

Anexo B: Planta das paredes estruturais

B

Anexo C: Cortes realizados no SAP2000 e nomenclatura das paredes

C

Anexo D: Valores introduzidos no VEMA para análise da parede
exemplo.

D

Anexo E: Valores da verificação de esforços axiais

Parede 1

291,87

Nsd
(KN/m)
113,65

Parede 2

284,04

143,10

Verifica

Parede 3

283,12

128,34

Verifica

Parede 4

290,63

124,76

Verifica

Parede 5

291,87

111,16

Verifica

Parede 6

291,87

118,15

Verifica

Parede 7

291,64

53,89

Verifica

Parede 8

283,43

94,39

Verifica

Parede 9

285,53

61,25

Verifica

Parede 10

283,84

97,90

Verifica

Parede 11

292,06

105,65

Verifica

Parede 12

284,61

135,07

Verifica

Parede 13

291,87

114,48

Verifica

Parede 14

287,02

21,73

Verifica

Parede 15

285,53

115,71

Verifica

Parede N_A

290,58

122,57

Verifica

Parede N_B

292,06

139,28

Verifica

Parede N_C

287,83

75,38

Verifica

Parede N_D

292,06

74,37

Verifica

Parede S_E

292,06

158,11

Verifica

Parede S_F

292,06

163,20

Verifica

Parede S_G

292,06

137,49

Verifica

Parede S_H

292,06

106,90

Verifica

Parede S_I

292,06

107,72

Verifica

Parede E

287,92

87,25

Verifica

Parede W

287,92

123,76

Verifica

Nrd (KN/m)

E

Verifica

Anexo F: Valores da verificação de esforços de flexão no plano
Corte_par_1_1piso
Corte_par_2_1piso
Corte_par_3_1piso
Corte_par_4_1piso
Corte_par_5_1piso
Corte_par_6_1piso
Corte_par_7_1piso
Corte_par_8_1piso
Corte_par_9_1piso
Corte_par_10_1piso
Corte_par_11_1piso
Corte_par_12_1piso
Corte_par_13_1piso
Corte_par_14_1piso
Corte_par_15_1piso
Corte_par_N_A_1piso
Corte_par_N_B_1piso
Corte_par_N_C_1piso
Corte_par_N_D_1piso
Corte_par_S_E_1piso
Corte_par_S_F_1piso
Corte_par_S_G_1piso
Corte_par_S_H_1piso
Corte_par_S_I_1piso
Corte_par_E_1piso
Corte_par_W_1piso

Ned (KN)
5,40
380,32
375,00
242,80
107,48
125,59
200,88
377,32
33,12
110,48
223,15
72,29
212,46
13,47
239,99
163,26
71,94
416,30
52,85
12,67
96,74
24,82
37,15
18,71
1099,84
657,17

Med (KNm)
24,69
52,49
204,29
65,05
0,69
78,42
3,21
128,47
56,11
207,39
24,94
171,89
63,58
1,88
57,88
11,62
5,37
253,52
5,03
2,54
9,72
1,71
39,79
1,11
778,97
1161,38

F

Mrd (KNm)
179,93
626,21
1172,89
474,59
63,94
287,83
849,38
900,67
180,13
414,87
309,72
272,05
323,26
107,81
316,83
109,61
26,38
866,13
26,88
24,08
130,33
25,21
183,38
24,65
6113,18
4405,90

Estado
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica

Anexo G: Valores da verificação de esforços de flexão no plano no
1º e 2º pisos.
VRd
(KN)

1º Piso
VEd
(KN)

Estado

VRd
(KN)

2º Piso
VEd
(KN)

Parede 1

130,55

22,01

Estado

Verifica

137,67

12,40

Verifica

Parede 2

218,26

35,78

Verifica

215,96

23,05

Verifica

Parede 3

281,16

54,46

Verifica

266,90

35,31

Verifica

Parede 4

198,58

10,04

Verifica

185,46

10,49

Verifica

Parede 5

50,41

2,33

Verifica

50,08

2,56

Verifica

Parede 6

149,78

33,91

Verifica

144,05

22,19

Verifica

Parede 7

253,30

108,17

Verifica

243,07

127,81

Verifica

Parede 8

255,96

28,39

Verifica

244,77

1,62

Verifica

Parede 9

119,96

28,85

Verifica

115,61

19,97

Verifica

Parede 10

198,24

58,75

Verifica

195,06

40,98

Verifica

Parede 11

143,66

10,41

Verifica

136,13

2,24

Verifica

Parede 12

156,28

65,98

Verifica

157,15

63,11

Verifica

Parede 13

162,31

45,37

Verifica

152,23

29,97

Verifica

Parede 14

80,76

6,27

Verifica

78,75

9,37

Verifica

Parede 15

143,66

31,42

Verifica

141,39

22,36

Verifica

Parede N_A

69,06

20,36

Verifica

69,06

18,29

Verifica

Parede N_B

31,76

5,82

Verifica

31,76

7,84

Verifica

Parede N_C

246,53

136,47

Verifica

239,45

143,30

Verifica

Parede N_D

31,76

8,42

Verifica

29,16

8,94

Verifica

Parede S_E

26,54

8,79

Verifica

28,73

9,10

Verifica

Parede S_F

85,07

32,73

Verifica

82,64

25,18

Verifica

Parede S_G

28,48

6,17

Verifica

28,62

8,79

Verifica

Parede S_H

120,61

75,84

Verifica

122,67

80,32

Verifica

Parede S_I

27,51

17,77

Verifica

25,53

21,94

Verifica

Parede E

557,56

204,68

Verifica

517,61

222,16

Verifica

Parede W

488,71

207,48

Verifica

486,45

208,79

Verifica

G

Anexo H: Valores da verificação de esforços de flexão no plano no
3º e 4º pisos.
VRd
(KN)

3º Piso
VEd
(KN)

Estado

VRd
(KN)

4º Piso
VEd
(KN)

Parede 1

139,75

5,21

Estado

Verifica

137,50

3,29

Verifica

Parede 2

199,50

12,46

Verifica

185,48

1,83

Verifica

Parede 3

252,51

18,92

Verifica

237,13

0,21

Verifica

Parede 4

175,12

11,15

Verifica

166,43

12,61

Verifica

Parede 5

44,94

0,80

Verifica

41,07

1,09

Verifica

Parede 6

139,52

12,88

Verifica

134,65

1,83

Verifica

Parede 7

236,31

106,07

Verifica

229,30

68,57

Verifica

Parede 8

228,54

6,70

Verifica

212,35

11,82

Verifica

Parede 9

116,63

13,68

Verifica

117,22

3,35

Verifica

Parede 10

191,88

23,04

Verifica

187,18

1,72

Verifica

Parede 11

125,62

4,16

Verifica

118,49

5,36

Verifica

Parede 12

156,08

48,59

Verifica

152,34

28,63

Verifica

Parede 13

143,28

11,73

Verifica

135,62

10,79

Verifica

Parede 14

79,91

9,01

Verifica

80,59

7,52

Verifica

Parede 15

131,21

17,84

Verifica

121,77

7,87

Verifica

Parede N_A

66,24

16,58

Verifica

60,09

14,68

Verifica

Parede N_B

29,12

8,39

Verifica

26,55

8,10

Verifica

Parede N_C

221,28

119,98

Verifica

205,57

81,80

Verifica

Parede N_D

26,27

9,31

Verifica

25,07

9,43

Verifica

Parede S_E

28,57

6,01

Verifica

26,51

1,43

Verifica

Parede S_F

78,65

15,70

Verifica

74,29

2,58

Verifica

Parede S_G

27,43

9,76

Verifica

26,05

9,86

Verifica

Parede S_H

123,82

71,76

Verifica

121,93

57,64

Verifica

Parede S_I

24,59

19,11

Verifica

25,31

13,09

Verifica

Parede E

471,70

187,36

Verifica

426,92

126,79

Verifica

Parede W

462,02

170,70

Verifica

414,91

106,94

Verifica

H

Anexo I: Valores da verificação ao esforço de flexão para fora do
plano.
Ned
(KN)

Med
(KNm)

Mrd
(KNm)

Estado

Painel A

117,63

12,71

53,97

Verifica

Painel B

159,14

8,93

62,2

Verifica

Painel C

35,54

11,85

13,83

Verifica

Painel D

83,80

6,24

45,37

Verifica

I

