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RESUMO 

 

 

O Brasil conta com um vasto patrimônio histórico, artístico e cultural da época 

colonial composto de edificações construídas, em sua maioria, em alvenaria. Em 

Salvador, atualmente, parte desse legado apresenta-se com elevada degradação, 

sendo necessárias intervenções restaurativas para que este permaneça estável. 

Várias são as técnicas de consolidação e/ou reabilitação estrutural que podem ser 

empregadas, entre essas o uso de estrutura metálica. A presente dissertação tem 

como propósito investigar a ligação entre uma estrutura metálica nova, provisória ou 

definitiva, e a antiga, em alvenaria de tijolo maciço. Objetiva-se realizar uma análise 

comparativa do comportamento mecânico de três tipos de conectores metálicos 

(mecânico, químico e com grout) obtidos como resultado de ensaios experimentais 

de pull-out com o da modelagem computacional e com o adquirido por formulações 

analíticas presentes na literatura de referência. A partir destes estudos, poderá ser 

identificado o tipo de conexão mais adequado nas intervenções restaurativas com 

uso de estrutura metálica. 

 

Palavras-chave: Alvenaria de tijolo maciço. Comportamento mecânico. Modelagem 

estrutural. Reabilitação estrutural. Sistemas de ancoragem. 
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ABSTRACT 

 

 

Brazil has a vast historical, artistic and cultural heritage of the colonial era composed 
of buildings built mostly of masonry. In Salvador, today, part of this legacy is highly 
degraded, and restorative interventions are required to remain stable. There are 
several techniques of consolidation and/or structural rehabilitation that can be 
employed, among them the use of metallic structure. The purpose of this dissertation 
is to investigate the connection between a new, temporary or definitive metal 
structure and the old one, in solid brick masonry. The objective is to make a 
comparative analysis of the mechanical behavior of three types of metallic 
connectors (mechanical, chemical and with grout) obtained as a result of 
experimental pull-out tests with that of computational modeling and that acquired by 
analytical formulations present in the literature reference. From these studies, it will 
be possible to identify the most appropriate type of connection in restorative 
interventions using metal structures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da alvenaria, seja de pedra, tijolo ou mista, trazida pelos portugueses 

na época da colonização consolidou-se na construção de igrejas, edificações 

públicas, sobrados, residências, moinhos, escolas, entre outros. A facilidade de 

manuseio e a abundância de matéria-prima justificam o elevado número de 

edificações antigas na Cidade do Salvador, hoje encontradas de forma notória em 

centros urbanos e históricos, agregando valor cultural e patrimonial. 

Em qualquer estrutura, é necessário que ocorra manutenção para conter os 

avanços naturais do processo de degradação. Contudo, o abandono do centro 

histórico de Salvador por parte das autoridades competentes é notório e, em 

resultado, o que se tem observado são edificações em estado precário de 

conservação. Dessa forma, faz-se necessário entrar no campo da consolidação e/ou 

reabilitação estrutural, tema deste trabalho.  

A rigor, o patrimônio histórico não se limita apenas às questões 

arquitetônicas, mas também a um conjunto de procedimentos que o faça 

permanecer íntegro. Nesse contexto, dá-se o nome de consolidação ao conjunto de 

operações destinadas a manter a integridade estrutural, em parte ou em toda a 

edificação (PROGRAMA MONUMENTA, 2005). 

De acordo com o manual de elaboração de projeto de preservação do 

patrimônio cultural, proposto pelo Programa Monumenta (2005), entende-se como 

reabilitação o conjunto de operações destinadas a tornar apto o edifício a novos 

usos, diferente para o qual foi concebido. A reabilitação estrutural baseia-se em 

técnicas que conferem aumento de rigidez em edificações, utilizando, certas vezes, 

estruturas aporticadas ou treliçadas, temporárias ou definitivas, a fim de torná-las 

seguras.  

A reabilitação pode ser executada de diversas formas e com vários materiais, 

sendo habitual recorrer-se a elementos metálicos. Uma possibilidade da ligação 

entre esses elementos de aço e as paredes de alvenaria é o uso de ancoragens, 

podendo ser de três tipos: adesivas1, de expansão e de segurança, sendo que estas 

 
1 Os conectores desse tipo podem utilizar resina, recebendo a denominação de ancoragem química, 
ou ligantes inorgânicos, usualmente designados por grout. 
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duas últimas são designadas ancoragens mecânicas (CONTRUCTION FIXINGS 

ASSOCIATION, 2004). 

O uso do aço na reabilitação de edifícios antigos traz significativos benefícios 

e, no tocante à ligação entre “o novo e o antigo”, vale ressaltar que a estrutura 

metálica interage com a alvenaria absorvendo esforços, sejam eles de compressão 

ou tração, e que para determinar essas solicitações existem três metodologias: o 

uso das formulações analíticas, que neste trabalho constam na regulamentação 

European Organisation Technical Assessement (EOTA), os ensaios experimentais, 

com o uso de atuadores, e a modelagem computacional, utilizando o método dos 

elementos finitos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Salvador foi a primeira capital do Brasil e é reconhecida por sua história, por 

sua beleza arquitetônica e por seu vasto patrimônio histórico, artístico e cultural. É 

em seu Centro Histórico que se concentra o maior número de edificações antigas. 

De acordo com a lista de bens tombados, disponibilizada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a capital baiana soma um pouco mais de 

cento e quarenta unidades protocoladas e deferidas (IPHAN, 2015). 

Os edifícios antigos são de extrema importância para a história das cidades e 

da população, haja vista que demonstram como se deu a evolução de seu povo, 

seus sucessos, as modificações da arquitetura, entre outros. No entanto, na Cidade 

do Salvador, vários desses edifícios encontram-se em total desatenção pelas 

autoridades e com necessidade de reparos, como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 



19 
 

Figura 1 – Edifício na Rua do Taboão, Centro Histórico de Salvador 

  

(a) (b) 

   Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

Muitos procedimentos de reabilitação mostraram-se inadequados, visto que 

resultam em expressivas modificações arquitetônicas e até mesmo com elevado 

custo. De acordo com a Carta de Atenas (1931) – esta que é uma das cartas 

patrimoniais internacionais que prescrevem a necessidade da valorização do 

edificado antigo –, nos casos em que uma restauração pareça indispensável, 

recomenda-se a conservação da obra histórica e artística do passado, sem 

prejudicar o estilo da época. 

 A utilização das cartas patrimoniais assegura e orienta quanto aos preceitos 

do restauro, tais como: autenticidade, durabilidade, compatibilidade 

mecânica/estrutural dos materiais e reversibilidade. Sendo assim, diante dessas 

características, as estruturas metálicas, quando comparadas a outros materiais, 

como por exemplo o concreto, possuem, além desses requisitos que prescrevem o 

restauro, menores dimensões, o que contribui significativamente para o edificado 

antigo não consolidado. 
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Dessa maneira, a análise e o desenvolvimento de simulações envolvendo o 

método dos elementos finitos para alvenarias antigas, especialmente de tijolo 

maciço, torna-se uma alternativa no sentido de agregar ao meio técnico e acadêmico 

uma maior compreensão do comportamento mecânico das ligações, proporcionando 

redução do custo com ensaios mecânicos, evitando maiores danos nas alvenarias 

existentes e discussões com respeito aos métodos de reabilitação de estruturas 

antigas. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo geral avaliar o comportamento mecânico de 

três tipos de ligações metálicas (mecânica, química e com grout) em alvenarias 

de tijolo maciço, por meio de uma análise comparativa entre resultados de 

ensaios experimentais de pull-out e os obtidos por modelagem computacional 

e por formulações analíticas disponíveis na literatura. 

São esses os objetivos específicos: 

1 – Identificar as características físicas e mecânicas das alvenarias antigas de 

tijolo maciço; 

2 – Pesquisar os tipos de técnicas para consolidação/reabilitação, utilizando 

estrutura metálica; 

3 – Pesquisar os tipos de conexão mais indicados para a ligação entre 

estrutura metálica e estruturas antigas em tijolo maciço; 

4 – Identificar os modos de ruptura das ligações metálicas nas alvenarias de 

tijolo; 

5 – Apresentar os resultados dos ensaios de pull-out realizados em alvenarias 

de tijolos pela professora Dra. Rosana Muñoz na Universidade do Minho, localizada 

em Guimarães, Portugal, em 2015; 

6 – Identificar as fórmulas analíticas; 
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7 – Efetuar simulação de muro de alvenaria com conector metálico (três tipos 

de conectores) submetido à tração, por meio do software ANSYS APDL V. 2014; 

8 – Comparar os resultados de força máxima obtidos com as formulações 

analíticas aos ensaios realizados na Universidade do Minho e com a modelagem 

numérica. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos realizados nesta pesquisa foram divididos 

em quatro partes:  

1) Revisão da literatura 

Nessa etapa, foram consultados livros, artigos científicos, dissertações, teses, 

normas técnicas, procedimentos, periódicos, entre outros, com o intuito de 

fundamentar o presente trabalho. Foram abordados temas referentes ao 

comportamento das alvenarias de tijolo, sua tipologia e caracterização mecânica, 

sistemas de ancoragem, modo de ruptura utilizando formulações analíticas e por fim 

o método dos elementos finitos. 

2) Levantamento e apresentação de resultados da campanha experimental 

desenvolvida pela professora Rosana Muñoz, quando da realização de pós-

doutorado na Universidade do Minho. 

Os resultados apresentados foram decorrentes de ensaios de pull-out 

realizados em paredes de alvenaria de tijolo confeccionadas no Laboratório de 

Estruturas (LEST) da Universidade do Minho. 

3) Modelagem computacional  

A terceira etapa caracteriza-se pela modelagem computacional, consistindo 

na representação de modelo mais próximo daquele executado na campanha 

experimental. O software utilizado foi o ANSYS APDL V.14, que se baseia no 

método dos elementos finitos e é capaz de atender a uma ampla gama de situações 

e simulações. Essa parte foi desenvolvida nas instalações do Laboratório de 

Simulação Numérica da Universidade Federal da Bahia (LABSIN – UFBA). 
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4) Análise comparativa de resultados 

Por fim, foram avaliadas as resistências ao arrancamento do conector, quanto 

às formulações analíticas presentes na literatura, aos ensaios realizados na 

Universidade do Minho e à modelagem computacional realizada no LABSIN. Os 

resultados são apresentados em forma de tabelas e, em seguida, discorre-se por 

meio de análise comparativa quanto ao melhor tipo de ligação, sobretudo com base 

no modelo numérico-experimental. 

A estrutura da metodologia de pesquisa está ilustrada na Figura 2, a seguir: 

 

Figura 2 – Estrutura da metodologia de trabalho 

 

               Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a fundamentação da presente pesquisa, é necessário aprofundar-se em 

alguns aspectos pertinentes às alvenarias, tais como características físicas e 

mecânicas, classificação tipológica, dentre outros. Este capítulo trata desse conjunto 

de parâmetros que são necessários para obtenção de respostas quanto ao 

comportamento mecânico das alvenarias quando submetidas ao arrancamento do 

conector – tema principal deste trabalho –, seja utilizando formulações analíticas, 

seja em um programa experimental ou através de modelagem computacional. 

 

2.1 ALVENARIAS – CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Segurado (1908) conceitua alvenaria como o conjunto de unidades com 

tamanhos consideráveis, formas irregulares e disposto convenientemente a 

constituírem maciços. 

Alvenaria, segundo Roque (2002), constitui-se de unidades de tijolo, pedra, 

blocos, entre outros, e que, quando ligados por argamassa, possuem propriedades 

mecânicas suficientes para compor elementos estruturais. O mesmo autor afirma 

que em alvenarias antigas os materiais predominantes eram a pedra e o tijolo 

cerâmico, com um reforço interno de madeira e uso das argamassas ou material 

ligante em função do tipo de alvenaria. 

Com menos frequência em estruturas, têm-se as alvenarias de junta seca 

(ROQUE, 2002). Esses elementos desempenham a função de suprir os espaços 

vazios, ocasionados pela geometria irregular das unidades de alvenaria, 

possibilitando condições que permitam compacidade entre essas. É válido ressaltar 

que as geometrias se diversificavam por vários fatores, a saber: local, época do ano, 

cultura, etc. 

Os tijolos cerâmicos, em sua maioria de argila, com certo grau de 

homogeneidade, eram dispostos em formas e expostos ao sol ou em fornos de 

elevada temperatura que, quando comparado às pedras, possuem uma maior 

regularidade e manuseio. 
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O tijolo maciço pode ser caracterizado como um material com alta resistência 

à compressão, baixa resistência à tração e pouca homogeneidade. Em suma, as 

estruturas antigas apresentam um bom comportamento para ações gravitacionais e 

fragilidade a solicitações que atuem de forma perpendicular ao plano da edificação. 

 

2.1.1 Classificação tipológica das alvenarias 

 

Esta seção trata da classificação tipológica que tem por objetivo estabelecer 

as diferenças entre os tipos de alvenaria, tarefa importante para a realização da 

análise estrutural no intuito de conhecer as leis constitutivas. 

As variadas tipologias, segundo as contribuições de Pinho (2008) citado por 

Minhalma (2015), podem ser caracterizadas das seguintes formas: 

• A natureza, as dimensões e o material ligante (Quadro 1); 

• Tipo de materiais utilizados como elementos de enchimento (Quadro 2); 

• Finalidade a que se destinam (Quadro 3); 

 

Quadro 1 – Designação das paredes dos edifícios antigos, de acordo com a 
natureza, dimensões, grau de aparelho e material ligante 

(continua) 

Designação Natureza e características dos materiais utilizados 

Paredes de taipa e/ou 
adobe 

Paredes construídas com terra e/ou blocos de terra 

Paredes de tijolo Paredes construídas com tijolo 

Alvenaria de pedra 
irregular 

Pedras toscas, de formas e dimensões irregulares e ligadas com 
argamassa ordinária2 

Alvenaria de pedra seca 
Pedras assentes por justaposição, travadas entre si, sem o uso de 
qualquer tipo de argamassa 

Alvenaria de pedra 
aparelhada 

Pedras irregulares aparelhadas numa das faces, assentes com 
argamassa ordinária 

Alvenaria hidráulica Pedras ligadas com argamassa hidráulica 

Alvenaria refratária Pedras ligadas com argamassa refratária 

 
2 Denomina-se argamassa ordinária à argamassa construída por cal e areia com traço de 1:3 
(SEGURADO, 1908).   
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(conclusão) 

Designação Natureza e características dos materiais utilizados 

Paredes mistas Alvenaria e cantaria, alvenaria e tijolo, alvenaria com armação de madeira 

Paredes de 
cantaria 

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

Paredes de 
concreto 

Paredes constituídas com concreto 

Fonte: Pinho (2008), a partir de Minhalma (2015, p. 6). 

 

Quadro 2 – Classificação das paredes antigas de edifícios, de acordo com os 
materiais utilizados 

Designação 
Materiais utilizados na construção das paredes de 

edifícios antigos 

Paredes homogêneas  Taipa, tijolo, alvenaria, cantaria, etc. 

Paredes mistas 
Alvenaria e cantaria, alvenaria de pedra e tijolo, 
alvenaria com armação de madeira, etc. 

 Fonte: Pinho (2008), a partir de Minhalma (2015, p. 7). 

 

Quadro 3 – Classificação das paredes e muros segundo a função e o fim a que se 
destinam 

Designação Função Observações 

Paredes-mestras: 
- interiores 
- de fachada 
- laterais 

Paredes resistentes, interiores 
ou exteriores, geralmente com 
grande espessura 

Nas construções correntes, as 
paredes com capacidade 
resistente que definem grandes 
divisões designam-se por 
frontais 

Paredes divisórias ou de 
compartimentação 

Dividem espaços delimitados 
pelas paredes-mestras 

Quando não suportam cargas 
e apenas delimitam pequenas 
divisões, estas paredes 
designam-se genericamente 
por tabiques 

Muros de suporte 

Suportam geralmente as terras 
das trincheiras e dos aterros, e 
servem também de 
revestimento aos seus taludes 

- 

Muros de vedação  
Delimitam ou fecham um 
espaço (terreno) 

- 

Muros de revestimento 
Proteção de taludes (dos 
agentes atmosféricos)  

Têm a inclinação natural dos 
taludes e uma espessura 
reduzida 

Fonte: Pinho (2008), a partir de Minhalma (2015, p. 7). 
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Considerando que há uma variedade bastante significativa quanto à tipologia 

de paredes em alvenaria, neste estudo, é relevante apenas abordar paredes de 

alvenaria de tijolo e com fins estruturais. Uma das principais razões consiste na 

dificuldade em definir a geometria das alvenarias de pedra. 

Os tijolos utilizados na construção de paredes de edifícios antigos tinham em 

média 0,23m x 0,11m x 0,07m e com preenchimento de argamassa nas juntas de, 

no máximo, 0,01 m. As paredes podiam ser definidas por seções de paredes de 

folhas simples ou múltiplas e eram menos espessas quando comparadas com as 

paredes em pedras (SEGURADO, 1908). 

Para Segurado (1908), as faces dos tijolos são denominadas de acordo com a 

posição que ocupam (Figura 3): 

• Leito: trata-se da face horizontal inferior sobre a fiada antecedente; 

• Sobre-leito: é a face horizontal paralela e oposta ao leito; 

• Paramento: é a face visível da alvenaria; 

• Tardoz: face oposta ao paramento que fica do lado interno da parede; 

• Juntas: faces verticais, perpendiculares ao paramento. 

 

Figura 3 – Denominação das faces do tijolo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Santos (2012, p. 297). 

 

De acordo com Segurado (1908), a tipologia das paredes de tijolos é definida 

a partir da espessura da seção (Figura 4), como estão dispostas no espaço e como 

são designadas: paredes de tijolo ao alto são aquelas menos espessas e que 
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ocupam o interior das edificações; paredes de meia vez também são utilizadas 

como divisórias interiores, porém apresentam estabilidade muito superior à 

configuração anterior; enquanto as paredes de uma vez, de uma vez e meia, de 

duas vezes e duas vezes e meia são responsáveis por manterem a estabilidade da 

seção com a presença de travamentos. Essa classificação tipológica das paredes 

pode ser vista no Quadro 4. 

 

Figura 4 – Tipologia das seções transversais das paredes de tijolos: (a) parede de 
tijolo ao alto; (b) parede de meia vez; (c) parede de uma vez; (d) parede de uma vez 

e meia 

 
                  Fonte: Elaboração do autor, a partir de Flores-Colen et al. (N/I, p. 56). 

 

Quadro 4 – Designação das paredes de tijolo em função da espessura 

Espessura da parede Designações 

Igual à altura de um tijolo Parede de tijolo alto 

Igual à largura de um tijolo Parede de meia vez 

Igual ao comprimento de um tijolo Parede uma vez 

Igual à soma do comprimento com a largura de um tijolo Parede de uma vez e meia 

Igual a duas vezes o comprimento de um tijolo Parede de duas vezes 

Igual à soma de dois comprimentos com uma largura Parede de duas vezes e meia 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Segurado (1908, p. 70). 
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2.1.2 Caracterização mecânica das alvenarias 

 

Ao definir a solução que será adotada na construção, faz-se necessário o 

conhecimento de suas características mecânicas. Para se ter a compreensão da 

rigidez, da deformação e de outras propriedades de um elemento estrutural, é 

preciso conhecer o módulo de Elasticidade (E) e o coeficiente de Poisson (ν). 

A resistência à compressão, resistência ao cisalhamento e a resistência à 

flexão podem ser obtidas através das expressões analíticas, semi-empíricas, 

definidas pelo EC6 (EUROCODE 6, 2005), que regulamenta o projeto de estruturas 

em alvenaria. Essas equações são válidas para alvenarias simples e alvenarias 

confinadas, em que são constituídas por unidades regulares e argamassa. 

Segundo o EC6 (2005, p. 35), para a resistência característica à compressão, 

tem-se: 

Em que: 

 𝑓𝑘 – valor de resistência à compressão característica da alvenaria, em MPa; 

 𝑘 – constante que depende do tipo da unidade e respectivo grupo e o tipo da 

argamassa (adota-se 0,6 para unidades maciças); 

 𝑓𝑏 – valor de resistência à compressão normal das unidades de alvenaria, na 

direção da carga aplicada, em MPa; 

 𝑓𝑚 – valor de resistência normal da argamassa, em MPa. 

É possível encontrar na literatura, utilizando métodos indiretos, valores 

nominais de resistência à compressão e resistência à tração, sendo esses em 

função dos componentes materiais, como mostra o Quadro 5. É válido ressaltar que 

a elevação da resistência das alvenarias está ligada à sua natureza, ou seja, à sua 

dureza. 

 

 

 

 𝑓𝑘 = 𝑘 . 𝑓𝑏
0,7.  𝑓𝑚

0,3
 (1) 
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Quadro 5 – Resistência das alvenarias 

Natureza da Alvenaria Carga de Segurança* (MPa) 

Cantaria de pedra e argamassa ordinária:  
Pedra muito dura 3  a  6 
Pedra dura 1,5  a  3 
Pedra semi-dura 1  a  1,5 
Pedra macia 0.8  a  1 

Alvenaria de pedra aparelhada dura e argamassa ordinária 1  a  2 
Alvenaria ordinária3 0,5  a  1 
Alvenaria de tijolo e argamassa ordinária:  

Tijolo ordinário 0,6  a  0,8 

Tijolo duro 0,8  a  1 

Alvenaria de tijolo extraduro com argamassa de cimento 1  a  1,5 

Observações: 

1 – A argamassa ordinária é constituída de cal e areia com o traço de 1:3. 

2 – A tensão de segurança à tração é cerca de 1/10 dos valores apresentados. 

3 – A tensão de segurança diminui com a altura do elemento estrutural. Para alturas superiores a 

20 vezes a largura da base, apenas se deve tomar 0.25 a 0.5 dos valores apresentados. 

(*) – A carga de segurança considerada corresponde a, sensivelmente, 1/10 da tensão de ruptura. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Segurado (1908, p. 129). 

 

Segundo o EC6 (2005, p. 39), para a resistência cisalhante com argamassa, 

tem-se: 

 

 𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 + 0,4 . 𝝈𝒅 ≤ 0,065 . 𝑓𝑏 𝑜𝑢 𝑓𝑣𝑙𝑡 (2) 

 

Em que: 

𝑓𝑣𝑘0 – valor da resistência característica inicial ao cisalhamento da alvenaria, 

sob compressão nula; 

𝝈𝒅 – valor de cálculo da tensão de compressão perpendicular ao corte ou 

valor de cálculo da tensão de confinamento. 

𝑓𝑏 – valor de resistência à compressão normal das unidades de alvenaria, na 

direção da carga aplicada, em MPa; 

 𝑓𝑣𝑙𝑡 – valor limite para 𝑓𝑣𝑘, não inferior a 𝑓𝑣𝑘0. 

 
3 Denomina-se alvenaria ordinária, as pedras toscas, irregulares em formas e dimensões, e ligadas 
por argamassa ordinária (SEGURADO, 1908, p. 3). 
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A resistência à flexão deve ser avaliada em duas direções: uma em um plano 

paralelo às juntas de assentamento, 𝑓𝑥𝑘1, e a outra em um plano ortogonal às juntas 

de assentamento, 𝑓𝑥𝑘2 (Figura 5). O Quadro 6 apresenta os valores comuns de 

resistência à flexão com execução de argamassa convencional, sendo 𝑓𝑚 o valor de 

resistência normal da argamassa em MPa e 𝜌 representa o peso específico do 

material seco. 

 

Figura 5 – Planos de ruptura da alvenaria sob esforço de flexão: (a) plano de ruptura 
paralelo às juntas de assentamento, 𝑓𝑥𝑘1; (b) plano de ruptura ortogonal às juntas de 

assentamento, 𝑓𝑥𝑘2 

 

Fonte: Elaboração do autor, a partir do EUROCODE 6 (2005, p. 41). 

 

Quadro 6 – Valores de juntas de assentamentos quanto ao plano de ruptura 

(continua) 

 

 

Unidades para alvenaria 

𝒇𝒙𝒌𝟏 (MPa) 𝒇𝒙𝒌𝟐 (MPa) 

Argamassa Argamassa 

𝑓𝑚 <  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 <  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥  5𝑀𝑃𝑎 

Cerâmicas 0,10 0,10 0,20 0,40 

Sílico-calcárias 0,05 0,10 0,20 0,40 

De concreto de agregados 0,05 0,10 0,20 0,40 

De concreto 
celular 

autoclavado 

𝜌 < 400
𝑘𝑔

𝑚3
 

 
0,05 0,10 0,20 0,20 
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(conclusão) 

Fonte: Elaboração do autor, a partir do EUROCODE 6 (2005, p. 41). 

 

A relação tensão-deformação da alvenaria caracteriza-se por apresentar 

comportamento não linear. Para obtenção do módulo de elasticidade secante (E) em 

curto prazo, previsto no EC6, utiliza-se o diagrama tensão-deformação calculado a 

1/3 da carga máxima, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Diagrama tensão-deformação da alvenaria à compressão 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

1) Diagrama tipo 

2) Diagrama idealizado (parábola-

retângulo) 

3) Diagrama de cálculo 

 

             Fonte: Elaboração do autor, a partir do EUROCODE 6 (2005, p. 44) 

 

Na ausência de procedimentos experimentais, o módulo de elasticidade 

secante da alvenaria para solicitações de curto período, considerando estado limite 

último, poderá ser estimado em função da resistência característica da alvenaria 

(𝒇𝒌) da seguinte forma (EUROCODE 6, 2005): 

Unidades para alvenaria 

𝒇𝒙𝒌𝟏 (MPa) 𝒇𝒙𝒌𝟐 (MPa) 

Argamassa Argamassa 

𝑓𝑚 <  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 <  5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥  5𝑀𝑃𝑎 

De concreto 
celular 

autoclavado 

𝜌 > 400
𝑘𝑔

𝑚3
 

 
0,05 0,10 0,20 0,40 

De pedra artificial 0,05 0,10 0,20 0,40 

De pedra natural aparelhada 0,05 0,10 0,20 0,40 
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 𝐸 = 1000 . 𝑓𝑘 (3) 

 

Para o estado limite de serviço (ELS) e curta duração, tem-se (EUROCODE 

6, 2005): 

 

 𝐸 = 600 . 𝑓𝑘 (4) 

 

Assim como o módulo de elasticidade secante tem sua grandeza estimada, o 

módulo de elasticidade transversal (G) é obtido através da equação (EUROCODE 6, 

2005): 

 𝐺 = 0,4 . 𝐸 (5) 

 

Quando se trata de paredes de alvenarias em edificações antigas, 

estabelecer as propriedades mecânicas não é algo fácil, isto porque o material 

apresenta heterogeneidade e, ao longo do tempo, a ocorrência de ações provocam 

alterações em suas propriedades mecânicas. Nesse caso, para alvenarias antigas, 

essas formulações apenas auxiliam na estimativa dos índices mecânicos, sendo 

necessários ensaios de caracterização das unidades.   

Para alvenaria de tijolos cerâmicos, o valor da resistência característica à 

compressão (𝑓𝑘) pode ser obtido através do ensaio de compressão axial. Na 

ausência desse ensaio, pode-se obter por método indireto, como sugere Nadal 

Aixalá et al. (1970), através da resistência da argamassa, a espessura das juntas e a 

plasticidade da argamassa, como mostra o Quadro 7. 

A resistência da argamassa, mencionada anteriormente, seguirá a notação 

“M” acompanhada de um valor numérico para designar a sua resistência à 

compressão. No Quadro 7, a plasticidade da argamassa está relacionada à 

quantidade de finos da areia, caracterizando-se em argamassa magra, meio-gorda 

e gorda. Vale salientar aqui também que a mistura para constituição da argamassa 

é à base de cal, cimento e areia. 
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A plasticidade das argamassas classifica-se em função do seu conteúdo de 

cal e de areia fina (grãos < 0.08 mm): 

– Plasticidade gorda - plasticidade correspondente a uma argamassa: (1) de 

cal, cimento e areia com 0 a 15% de finos; (2) cimento e areia com 7 a 15% de finos; 

– Plasticidade meio-gorda - plasticidade correspondente a uma argamassa de 

cimento e areia com 0 a 7% de finos, com adjuvante plastificante; 

– Plasticidade magra - plasticidade correspondente a uma argamassa de 

cimento e areia com 0 a 7% de finos, sem adjuvantes. 

 

Quadro 7 – Resistência de característica para alvenaria de tijolo cerâmico maciço 

                                                                                                                                              (continua) 

Resistência do 
tijolo (MPa) 

Plasticidade 
da 

argamassa  

Espessura 
das juntas 

(cm) 
M0.5 M1 M2 M4 M8 M16 

7 

Magra >1,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 - 

Magra 
Meio-gorda 

1,5 a 1 
>1,5 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 - 

Magra 
Meio-gorda 

Gorda 

<1 
1,5 a 1 
>1,5 

1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 - 

Meio-gorda 
Gorda 

<1 
1,5 a 1 

1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 - 

Gorda <1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 - 

10 

Magra >1,5 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 - 

Magra 
Meio-gorda 

1,5 a 1 
>1,5 

1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 - 

Magra 
Meio-gorda 

Gorda 

<1 
1,5 a 1 
>1,5 

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

Meio-gorda 
Gorda 

<1 
1,5 a 1 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 
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                                                                                                                             (conclusão)   

Resistência do 
tijolo (MPa) 

Plasticidade 
da 

argamassa  

Espessura 
das juntas 

(cm) 
M0.5 M1 M2 M4 M8 M16 

10 Gorda <1 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 

 
15 

Magra >1,5 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 - 

Magra 
Meio-gorda 

1,5 a 1 
>1,5 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 

Magra 
Meio-gorda 

Gorda 

<1 
1,5 a 1 
>1,5 

1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 

Meio-gorda 
Gorda 

<1 
1,5 a 1 

1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 

Gorda <1 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 

20 

Magra >1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 

Magra 
Meio-gorda 

1,5 a 1 
>1,5 

1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 

Magra 
Meio-gorda 

Gorda 

<1 
1,5 a 1 
>1,5 

2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 

Meio-gorda 
Gorda 

<1 
1,5 a 1 

2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 

Gorda <1 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 

30 

Magra >1,5 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 

Magra 
Meio-gorda 

1,5 a 1 
>1,5 

2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 

Magra 
Meio-gorda 

Gorda 

<1 
1,5 a 1 
>1,5 

2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 

Meio-gorda 
Gorda 

<1 
1,5 a 1 

2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 

Gorda <1 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 

          Fonte: Nadal Aixalá et al. (1970), a partir de Roque (2002, p. 38). 

 

Tomaževič (1999) considerou as alvenarias como material não elástico, 

heterogêneo e anisotrópico. Em razão disso, sugere-se, para as propriedades 

mecânicas das alvenarias, através de ensaios in loco e em laboratório, os seguintes 

valores mecânicos apresentados no Quadro 8.   
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Quadro 8 – Valores característicos de propriedades mecânicas das alvenarias  

Propriedade mecânica Alvenaria de pedra Alvenaria de tijolo 

Resistência à compressão (MPa) 0,3 – 0,9 1,5 – 10,0 

Resistência à tração (MPa) 0,08 – 0,21  0,10 – 0,70 

Módulo de elasticidade (MPa) 200 – 1000  1500 – 3800  

Módulo de elasticidade transversal (MPa) 70 – 90  60 – 165  

           Fonte: Elaboração do autor, a partir de Tomaževič (1999, p. 214). 

 

Ao comparar as propriedades mecânicas das alvenarias, como as 

apresentadas no Quadro 8 ensaiadas por Tomaževič (1999), os índices mecânicos 

referentes às alvenarias de tijolo são superiores às alvenarias de pedra. Isso se 

deve a alguns fatores que se encontram nas alvenarias de pedra como: maior 

heterogeneidade, fraturas internas, entre outros. 

Outra proposta de contribuição de dados para os estudos das propriedades 

mecânicas das alvenarias com argamassa de cal, de cimento e também com juntas 

a seco vêm remetidas na determinação italiana Norme Tecniche per le Construzioni 

(NTC) de 2008 (Quadro 9) cujos valores demonstrados variam com a qualidade do 

material-base, material ligante e pelo imbricamento das pedras, em que: 

𝑓𝑚 representa a resistência média à compressão da alvenaria; 

𝜏𝑜 trata-se da resistência tangencial média da alvenaria; 

𝐸 é o módulo de elasticidade; 

𝐺 equivale ao módulo de elasticidade transversal; 

𝑊 refere-se ao peso específico da alvenaria. 
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Quadro 9 – Valores de referência das propriedades mecânicas para diversas 
tipologias de alvenaria 

Tipologia da alvenaria 

𝒇𝒎 
(MPa) 

𝝉𝒐 
(MPa) 

𝑬 
(MPa) 

𝑮 
(MPa) 

𝑾 
(kN/m³) 

Min 
Max 

Min 
Max 

Min 
Max 

Min 
Max 

Min 
Max 

Alvenaria de pedra irregular (seixos, pedras 
errática e irregular) 

1,0 
1,8 

0,020 
0,032 

690 
1050 

230 
350 

19 

Alvenaria de pedra desaparelhada com paramento 
de espessura limitada e núcleo interno 

2,0 
3,0 

0,035 
0,051 

1020 
1440 

340 
480 

20 

Alvenaria de pedra aparelhada com boa conexão 
2,6 
3,8 

0,056 
0,074 

1500 
1980 

500 
660 

21 

Alvenaria de pedra macia (turfo, calcário, entre 
outros) 

1,4 
2,4 

0,028 
0,042 

900 
1260 

300 
420 

16 

Alvenaria de cantaria 
6,0 
8,0 

0,090 
0,120 

2400 
3200 

780 
940 

22 

Alvenaria de tijolo com argamassa de cal 
2,4 
4,0 

0,060 
0,092 

1200 
1800 

400 
600 

18 

Alvenaria de tijolo semipreenchido com argamassa 
cimentícia 

5,0 
8,0 

0,240 
0,320 

3500 
5600 

875 
1400 

15 

Alvenaria de tijolo vazado (45% de perfurações) 
4,0 
6,0 

0,300 
0,400 

3600 
5400 

1080 
1620 

12 

Alvenaria de tijolo vazado, com juntas 
perpendiculares a seco (45% de perfurações) 

3,0 
4,0 

0,100 
0,130 

2700 
3600 

810 
1080 

11 

Alvenaria de blocos de concreto (entre 45% e 65% 
de perfurações) 

1,5 
2,0 

0,095 
0,125 

1200 
1600 

300 
400 

12 

Alvenaria de blocos de concreto semipreenchidos 
(< 45% de perfurações) 

3,0 
4,4 

0,180 
0,240 

2400 
3520 

600 
880 

14 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de NTC (2008, p.389). 

 

Como apresentado nesta seção, apesar das inúmeras contribuições, há uma 

grande variabilidade nas propriedades físicas e mecânicas para os tijolos antigos. 

Portanto, faz-se necessário o uso de estudos pretéritos para subsidiar os dados 

referentes à caracterização mecânica das alvenarias. 

 

2.2 SISTEMAS DE ANCORAGEM 

 

Nesta seção, são apresentados os tipos de conectores e seus modos de 

ruptura, baseados na EOTA, que utiliza a teoria da elasticidade na análise dos 

problemas que envolvem ligações metálicas com estruturas em alvenaria de pedra e 

de tijolo cerâmico. No intuito de garantir a interação entre diferentes estruturas, ou 

seja, a possibilidade de transmissão de esforços a partir das ligações desses 

elementos, descrevem-se, aqui, os mecanismos de travamento entre alvenaria de 

tijolo e um conector metálico. 
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Roque (2002) faz menção aos requisitos para que sejam realizadas algumas 

intervenções, pela ótica estrutural. São elas: 

a) Estabilidade das fundações e monolitismo estrutural: conformidade com os 

critérios de segurança e boa ligação entre os elementos estruturais; 

b) Melhoria das características mecânicas: referente ao ganho de resistência 

mecânica, seja à tração e ao cisalhamento, entre outras. 

Além desses critérios, esse mesmo autor menciona três atributos substanciais 

com relação às estruturas antigas: 

• Compatibilidade mecânica-estrutural: garantia do funcionamento 

estrutural original, sem alterar a rigidez do mesmo. 

• Compatibilidade físico-química: por apresentarem distinção em suas 

características físicas e químicas, os materiais empregados não podem 

causar futuros danos. 

• Durabilidade: as estruturas devem permanecer estáveis por um longo 

período de vida. 

• Reversibilidade: utilização de materiais práticos de serem removidos, 

sem causar danos à estrutura existente, no fim da sua vida útil ou 

mostrar sinais de inadequabilidade. 

 

2.2.1 Tipologia das Ancoragens 

 

A transferência dos esforços axiais, sejam eles de tração ou compressão, dá-

se através das ancoragens decorrente da união entre aço e alvenarias. Essa 

transmissão de carregamento pode se dar de forma mecânica ou por adesão 

química e assim garantindo a fixação entre esses materiais (ELIGEHAUSEN et al., 

2006).  

Segundo Azevedo (2015), as transferências de esforços podem ocorrer de 

três maneiras: 

a) Aderência: a transferência do carregamento dá-se ao longo de toda a 

seção longitudinal do conector com o material-base durante a instalação da 
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ancoragem. As tensões em serviço dependem de fatores físicos como temperatura e 

umidade, do tipo de resina e da limpeza do meio. A Figura 7 apresenta um esquema 

no qual é aplicada a força externa de tração N e contrária a essa carga tem-se a 

força de aderência, neste caso, representada por 𝜏𝑏. 

 

Figura 7 – Transferência de esforços por aderência 

 
                       Fonte: Azevedo (2015). 

 

b) Expansão: essa configuração caracteriza-se por ocorrer o fenômeno de 

expansão na extremidade inferior do conector, interna ao material-base, originando 

as tensões normais no interior do maciço que provoca a força do cone idealizado de 

expansão. A Figura 8 apresenta um esquema em que é aplicada a força externa de 

tração N e as forças de expansão representadas por RNR.  

 

Figura 8 – Transferências de esforços por expansão 

 
Fonte: Azevedo (2015). 

 

c) Forma: dá-se pelo intertravamento entre ancoragem e material-base, 

chumbadores, buchas mecânicas, entre outros, como mostra a Figura 9, em que a 

força externa N, equilibra-se com as forças internas D proveniente da configuração 

da ancoragem. 
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Figura 9 – Transferência de esforços devido à forma entre a ancoragem e material-
base 

 
Fonte: Azevedo (2015). 

 

As fixações nas alvenarias, sejam essas de pedra ou de tijolo, de forma 

permanente ou temporária, se dão por alguns tipos de ancoragens. Essas ligações 

dependem das forças em que são ancoradas na alvenaria. De acordo com o CFA 

Guidance Note (2004), existem dois tipos de ancoragens para retenção de alvenaria 

de tijolo maciço: 

a) Ancoragem de expansão mecânica 

As ancoragens de expansão mecânica basicamente são divididas em dois 

grupos: controladas por torque (Figura 10) e controladas por deformação (Figura 

11). 

O princípio de funcionamento da ancoragem de expansão mecânica consiste 

na aplicação de torque prescrito na cabeça do conector até que se atinja o 

embutimento total no material-base. Nesse momento, ocorre a dilatação entre os 

elementos devido às forças de compressão e, a partir daí, tem-se a presença das 

forças/tensões de expansão, que são responsáveis pela ligação (ELIGEHAUSEN et 

al., 2006). 

 

Figura 10 – Conector para ancoragem mecânica por torque controlado 

 
Fonte: CFA Guidance Note (2017). 
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Figura 11 – Conector para ancoragem mecânica por controle de deformação 

 
            Fonte: Hilti (2012). 

  

De acordo com Giuriani (2012), o emprego de fixadores expansivos limita-se 

a materiais com resistência à compressão superior a 15 MPa ou àqueles 

preenchidos com grout, isso porque os tijolos apresentam cavidades e as rochas 

apresentam vazios. Em ambos os casos, as aberturas funcionam como 

concentradores de tensões.   

b) Ancoragem química 

Os conectores por injeção são utilizados no reforço de materiais frágeis, como 

rochas porosas e tijolos cerâmicos. Segundo Gigla (2012), essa tipologia de fixação 

caracteriza-se por alcançar um nível de eficiência elevado, quando aplicada em 

elementos fissurados.  

Existem basicamente dois tipos de ancoragem química: à base de resina e à 

base de produtos cimentícios (CFA Guidance Note, 2004). Sobretudo, utilizam-se 

hastes rosqueadas (Figura 12) e resinas ou argamassa (grout) com boa fluidez, 

aplicadas no interior do material-base, ambas injetadas ou em cápsulas. 

 

Figura 12 – Conector para ancoragem química 

 
 Fonte: CFA Guidance Note (2017). 

 

Nessa configuração, não há presença das forças de expansão. A 

transferência de carga dá-se através da força de aderência entre a barra rosqueada 

e o material-base adicionado à resina ou grout.  
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2.3 MODOS DE RUPTURA EM ANCORAGENS INSTALADAS EM ALVENARIAS 

DE TIJOLO  

 

Nesta seção, são abordados os modos de ruptura e formulações com base na 

ETAG 029 (EOTA, 2013), referente à capacidade resistente das ancoragens 

instaladas em alvenarias de tijolo, que em sua concepção analítica considera o 

Estado Limite Último (E.L.U.), cujo princípio básico para suas verificações 

estabelece que as solicitações de projeto devam ser menores que a resistência de 

projeto, como mostra a relação (6). 

 

 𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (6) 

 

onde: 

𝑆𝑑 equivale às ações de projeto na estrutura; 

𝑅𝑑 é a resistência de projeto da estrutura. 

 

Para este trabalho, as hipóteses de cálculos apresentadas a seguir 

consideram que o conector estará fixado em um bloco de tijolo, de forma isolada, 

com carregamento de tração e não há excentricidades da carga com relação ao 

centro geométrico. 

De acordo com a ETAG 029 (EOTA, 2013), são apresentadas quatro 

configurações de ruptura: 

• Ruptura das juntas de argamassa; 

• Ruptura do conector; 

• Ruptura pelo destacamento de cone; 

• Ruptura por escorregamento do conector. 

A menor capacidade resistente irá reger onde a fixação irá sofrer ruptura. Vale 

destacar que o tipo de falha irá depender da resistência do material-base, da direção 
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de aplicação da carga, do comprimento de ancoragem e do espaçamento entre as 

bordas e entre ancoragens (HILTI, 2012). 

 

2.3.1 Ruptura das juntas de argamassa 

 

A característica principal é a extração por completo do material-base (Figura 

13). Geralmente, esse mecanismo de falha dá-se quando a capacidade da ligação 

argamassa/tijolo é ultrapassada.  

 

Figura 13 – Ruptura das juntas de argamassa 

 

                                           Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Para esse tipo de ruptura, de acordo com a ETAG 029 (EOTA, 2013), a 

resistência característica para extração de um conector inserido na alvenaria de 

tijolo, sem argamassa nas juntas verticais é dada por: 

 

 𝑵𝑹𝒌
′

,𝒑𝒃
= 2 𝑥 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . (0,5 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 + 0,4 . 𝝈𝒅) (7) 

 

Ao considerar juntas verticais preenchidas com argamassa, tem-se: 
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 𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 𝑁𝑅𝑘

′ ,𝑝𝑏 + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 (8) 

 

onde: 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
 é a resistência característica devido ao arrancamento do conector em 

um bloco de alvenaria; 

𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 corresponde ao comprimento do tijolo; 

𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 equivale à largura do tijolo; 

ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 é igual à altura do tijolo; 

𝝈𝒅 é a tensão normal de compressão perpendicular ao plano de cisalhamento; 

𝑓𝑣𝑘𝑜 é a resistência de cisalhamento inicial com base na ETAG 029 (EOTA, 

2013), como mostra o Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Resistência ao cisalhamento da argamassa para diferentes tipos de 
tijolos 

Tipo de tijolo Faixa de resistência da argamassa fvko (MPa) 

Tijolo de argila 
M2,5 a M9 
M10 a M20 

0,2 
0,3 

Outros tipos 
M2,5 a M9 
M10 a M20 

0,15 
0,2 

                         Fonte: Elaboração do autor, a partir de ETAG 029 (EOTA, 2013, p. 7). 

 

2.3.2 Ruptura do conector 

 

De forma semelhante, esse tipo de falha (Figura 14) ocorre quando o 

parafuso atinge sua capacidade resistente à tração ou quando a profundidade de 

instalação do conector não é adequada. Caracteriza-se por ter comportamento dúctil 

e ser muito raro de ocorrer. 
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Figura 14 – Ruptura do conector 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

De acordo com a ETAG 029 (EOTA, 2013), a força resistente característica 

quanto à ruptura do conector pode ser mensurada pela seguinte expressão:  

 

 𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 𝐴𝑠  . 𝑓𝑢𝑘 (9) 

 

onde: 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
 é a força resistente característica para que ocorra ruptura do conector; 

𝐴𝑠 corresponde à área da seção transversal da rosca do conector; 

𝑓𝑢𝑘 é a resistência de ruptura à tração do aço do conector. 

 

2.3.3 Ruptura por destacamento do cone 

 

A formação de uma superfície cônica da alvenaria e a permanência intacta do 

aço caracterizam esse modo de ruptura (Figura 15). Os fatores principais são 

referentes ao baixo comprimento de ancoragem e à superação da resistência à 

tração da alvenaria.  
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Figura 15 – Ruptura por destacamento do cone 

 
Fonte: Adaptado de Cruz (2012, p. 15). 

 

Para o destacamento inicial do cone, a ETAG 029 (EOTA, 2013) não 

apresenta formulação para mensurar a capacidade resistente para esse modo de 

ruptura. No entanto, este trabalho utilizou a proposta de cálculo da ETAG 01 (EOTA, 

1997) referente às ancoragens metálicas fixadas em concreto no intuito de 

determinar força axial resistente característica, fazendo uma correlação entre esses 

materiais, como mostra a Equação (10). Nessa relação, a resistência à compressão 

característica leva em consideração a resistência característica da alvenaria de 

tijolo. 

 

 𝑵𝑹𝒌
𝟎

,𝒄
= 𝑘1 . √𝑓𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒

 . √(ℎ𝑒𝑓)
32

 (10) 

 

onde: 

𝑵𝑹𝒌
𝟎

,𝒄
 corresponde à força resistente característica inicial ao destacamento de 

cone inicial; 

𝑘1 coeficiente dependente do estado inicial do material-base (fissurado ou não 

fissurado), como mostra o Quadro 11; 

𝑓𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒
 equivale à resistência característica à compressão do tijolo; 

ℎ𝑒𝑓 trata-se da profundidade de embutimento efetiva. 
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Quadro 11 – Coeficiente do estado de fissuração do material-base 

Coeficiente 𝒌𝟏 (√
𝑵

𝒎𝒎
) 

Material base fissurado Material base não fissurado 

7,2 10,1 

              Fonte: Elaboração do autor, a partir de ETAG 01 (EOTA, 1997, p. 17). 

 

A resistência característica prevista pela ETAG 01 (EOTA, 1997), referente ao 

destacamento do cone de concreto, é dada por: 

 

 𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑵𝑹𝒌
𝟎 ,𝒄  .

𝐴𝑐 ,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁 (11) 

 

onde: 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 é a força resistente característica ao destacamento do cone de tijolo; 

𝑵𝑹𝒌
𝟎 ,𝒄 é a força resistente característica inicial ao destacamento do cone de 

tijolo; 

𝐴𝑐
0

,𝑁
 equivale à área idealizada do cone de tijolo como uma pirâmide de altura 

ℎ𝑒𝑓 base 3ℎ𝑒𝑓 e com uma ancoragem espaçada dos bordos, como mostra a 

Figura 14; 

𝐴𝑐 ,𝑁 é a área real do cone de tijolo que leva em consideração o espaçamento 

entre ancoragens; 

ѱs,𝑁 fator que leva em consideração a distribuição de tensões nas bordas do 

tijolo, por exemplo em ancoragens de canto ou em tijolo espesso, e é 

mensurado, como mostra a Equação 12;  

ѱre,𝑁 considera a área de concreto afetada pelo efeito negativo (fissuras) da 

ancoragem (Equação 13);  

ѱ𝐞𝐜,𝑵 leva em conta o efeito de grupo, quando diferentes forças estão agindo 

em cada ancoragem individualmente (Equação 14). 
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Segundo a ETAG 01 (EOTA, 1997), ѱ𝐬,𝑵 é obtido através da seguinte relação: 

 

 ѱs,𝑁 = 0,7 + 0,3 .
𝑐

𝑐𝑐𝑟,𝑁
≤ 1 (12) 

 

em que: 

𝒄 é a distância real da borda até o eixo do conector e 𝒄 ≤  𝒄𝒄𝒓,𝑵; 

𝒄𝒄𝒓,𝑵 refere-se à metade da largura crítica do cone de concreto idealizado 

(Figura 16). 

 

Figura 16 – Disposição de ancoragem espaçada da borda 

 

     Fonte: Eligenhausen (2006, p.76). 

 

De acordo com a ETAG 01 (EOTA, 1997), o fator ѱ𝐫𝐞,𝑵 é obtido da seguinte 

forma: 

 

 ѱre,𝑁 = 0,5 +
ℎ𝑒𝑓

200
 ≤  1 (13) 

 

onde: 

𝒉𝒆𝒇 refere-se ao comprimento de ancoragem. 
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Para o fator ѱ𝐞𝐜,𝑵, ainda com base na ETAG 01 (EOTA, 1997), tem-se: 

 

 ѱec,𝑁 =
1

1 + 2 .
𝑒𝑁

𝑠𝑐𝑟,_𝑁

≤ 1 (14) 

 

sendo: 

𝒆𝑵 trata-se da excentricidade referente à resultante de tração sobre cada 

ancoragem em uma direção. Quando houver excentricidade em duas 

direções, esse fator será determinado separadamente para cada componente; 

𝒔𝒄𝒓,_𝑵 é a largura referente ao cone de concreto idealizado que vale 𝟑𝒉𝒆𝒇. 

 

2.3.4 Ruptura por escorregamento do conector 

 

Esse tipo de ruptura é caracterizado pelo deslocamento do conector (Figura 

17). Quando a capacidade resistente de aderência da ligação na região de interface 

do conector/material-base não é suficiente, ocorre o escorregamento do aço devido 

à força solicitante de tração ser superior. 

 

Figura 17 – Ruptura por escorregamento do conector 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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A formulação para esse tipo de falha é baseada na teoria da tensão de 

aderência uniforme (TR 029, 2010). A força de aderência resistente (𝑵𝑹𝒌,𝒃) é 

responsável pelo equilíbrio com a força externa, como mostra o esquema 

representado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Seção longitudinal do tijolo e influência da tensão de aderência 

 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

A força média resistente de aderência característica é dada por: 

 

 𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 𝒇𝒃𝒌 . 𝜋 . ∅ . ℎ𝑒𝑓 (15) 

 

em que: 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 é a força resistente de aderência característica; 

𝒇𝒃𝒌 é a resistência de aderência característica;  

∅ corresponde ao diâmetro do conector; 

ℎ𝑒𝑓 trata-se da profundidade de embutimento efetiva. 
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O Quadro 12 apresenta as equações relacionadas às configurações de 

ruptura, previstas pela ETAG 01 (EOTA, 1997) e ETAG 029 (EOTA, 2013), para um 

conector instalado em alvenaria de tijolo cerâmico. 

 

Quadro 12 – Resumo das equações para ruptura em alvenaria de tijolo cerâmico 

Ruptura das juntas de argamassa 𝑵𝑹𝑲
′

,𝒑𝒃
= 2 𝑥 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜  . 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜  . (0,5 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 + 0,4 . 𝝈𝒅) 

Ruptura das juntas de argamassa 
considerando a resistência das 

juntas 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 𝑵𝑹𝒌

′ ,𝒑𝒃 + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜  .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜  . 𝑓𝑣𝑘𝑜 

Ruptura do conector 𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 𝐴𝑠 . 𝑓𝑢𝑘 

Ruptura inicial por destacamento 
do cone 

𝑵𝑹𝒌
𝟎

,𝒄
= 𝑘1 . √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒

 . √(ℎ𝑒𝑓)
32

 

Ruptura por destacamento do 
cone 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑵𝑹𝒌
𝟎 ,𝒄  .

𝐴𝑐 ,𝑁
𝐴𝑐

0
,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁 

Ruptura por falta de aderência do 
conector 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 𝑓𝑏𝑘 . 𝜋 . ∅ . ℎ𝑒𝑓 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de ETAG 01 (EOTA, 1997) e ETAG 029 (EOTA, 2013). 

 

Para cada configuração de ruptura, é necessária a aplicação do respectivo 

fator de segurança, 𝜸𝑴𝒎 ou 𝜸𝑴𝒔, que satisfaça a condição vista na relação (7) 

correspondente ao E.L.U., como pode ser observado no Quadro 13, que ilustra a 

força resistente de projeto para cada modo ruptura. 

A ETAG 029 (EOTA, 2013, p. 4) sugere para as alvenarias de tijolo maciço: 

• 𝛾𝑀𝑚 = 2,5; 

• 𝛾𝑀𝑠 ≥ 1,4. 

 

Quadro 13 – Resistência de projeto 

 Ancoragem isolada 

Ruptura por arranchamento 𝑵𝑺𝒅 ≤ 𝑵𝑹𝒅,𝒑 = 𝑵𝑹𝒌 ,𝒑/𝛾𝑀𝑚 

Ruptura do conector 𝑵𝑺𝒅 ≤ 𝑵𝑹𝒅,𝒔 = 𝑵𝑹𝒌,𝒔/𝛾𝑀𝑠 

Ruptura por destacamento do cone 𝑵𝑺𝒅 ≤  𝑵𝑹𝒅,𝒄 =  𝑵𝑹𝒌,𝒄/𝛾𝑀𝑚 

Ruptura por escorregamento do conector 𝑵𝑺𝒅 ≤  𝑵𝑹𝒅,𝒃 =  𝑵𝑹𝒌,𝒃/𝛾𝑀𝑚 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de ETAG 029 (EOTA 2013, p. 6). 

 

Grande parte dos problemas com as ancoragens tem como causa principal a 

escolha inadequada do tipo de fixação para o material-base específico. Além disso, 
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pôde-se constatar, nesta seção, que as formulações apresentadas pela ETAG 029 

(EOTA, 2013) apresentam limitações nos modelos analíticos quanto à aplicação em 

alvenarias, sendo necessário recorrer a ETAG 01 (EOTA, 1997) e utilizar de 

analogias com o concreto. 

Na próxima seção, será discutida a ferramenta computacional denominada de 

método dos elementos finitos, que é mais uma possibilidade metodológica no que 

tange ao processo de comparação da carga de arrancamento. Vale também 

ressaltar que, neste trabalho, todos os parâmetros referentes às cargas são dados 

experimentais/característicos, logo, as equações apresentadas no Quadro 13 e seus 

respectivos coeficientes de segurança, utilizados para valores de projeto, ficam a 

título de informação.   

 

2.4 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

No cotidiano da Engenharia de Estruturas, os profissionais dessa área 

deparam-se com situações adversas do ponto de vista técnico e físico para solução 

de inúmeros problemas. Para tanto, são utilizadas as formulações analíticas, 

bastante difundidas, caracterizadas por apresentar estruturas de geometria simples 

e retornar com soluções exatas. Diferentemente da configuração para formulação 

analítica, o Método dos Elementos Finitos (MEF), ferramenta que tem como auxílio a 

Tecnologia CAE (Computer Aided Engineering), destaca-se por permitir calcular 

estruturas com geometrias mais complexas e apresentar soluções aproximadas com 

uso do computador. A Figura 19 representa um esquema para as duas soluções 

mencionadas.  
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Figura 19 – Alternativas para solução em problemas estruturais 

 
  Fonte: Elaboração do autor, a partir de Alves Filho (2015, p. 3). 

 

De acordo com Cook et al. (1989), a análise utilizando elementos finitos é 

uma aproximação de funções conectadas entre si em uma pequena região no 

espaço delimitada por nós. Para cada elemento conectado, a continuidade é 

garantida através das funções de interpolação. 

Outro conceito é dado por Alves Filho (2015) que diz que o MEF é um método 

aproximado de cálculo de sistemas contínuos em que, de forma geral, a estrutura é 

subdividida em partes (ou elementos) que estão conectadas entre si pelos nós. 

Nesse caso, os deslocamentos nodais são as variáveis dos problemas de análise 

estrutural.  

Para a resolução de um modelo, deve-se atentar para as propriedades 

atribuídas ao elemento que represente o trecho da estrutura entre nós. A partir daí, 

ao conhecer os deslocamentos dos nós, pode-se entender o comportamento interno 

de cada elemento. Quanto mais discretizado for esse modelo, mais a resposta tende 

a se aproximar do comportamento real da estrutura (ALVES FILHO, 2015). A 

sequência para obtenção da solução aproximada utilizando o MEF é apresentada na 

Figura 20.  
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Figura 20 – Etapas para aplicação do método dos elementos finitos 

 
   Fonte: Elaboração do autor, a partir de Alves Filho (2015, p. 63). 

 

2.4.1 Análises utilizando o MEF 

 

De acordo com Azevedo (2003), para realizar análises utilizando MEF, é 

necessário tomar conhecimento de algumas questões preliminares como: 

a) Classificação quanto à geometria; 

b) Modelo do material constituinte; 

c) Ações aplicadas. 

No que se refere ao campo das simplificações, cada problema pode 

apresentar distintos procedimentos de estudo, como:  
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• Análise dinâmica ou estática; 

• Análise não linear ou linear; 

• Tipo de estrutura.  

 

2.4.1.1 Análise dinâmica ou estática 

 

De maneira geral, as ações empregadas nas estruturas são dinâmicas. 

Normalmente, os modelos de cálculo são idealizados de um ponto de vista linear 

que permite determinar os deslocamentos, as deformações e as tensões atuantes 

nos elementos de uma estrutura e nos componentes mecânicos em geral. 

Na análise estática, conforme Alves Filho (2015), não há variação de carga 

com o tempo, ou assume-se uma variação tão lenta que apenas a força máxima é 

levada em conta e o tempo é desprezível, consequentemente, as forças de inércia 

são desconsideradas. Do ponto de vista energético, as forças externas realizam 

trabalho nas estruturas e essas são transferidas e armazenadas como energia de 

deformação, ou seja, as forças externas F que atuam na estrutura são equilibradas 

internamente pelas forças elásticas. Considerando a variedade de graus de 

liberdade, serão necessários a utilização de ferramentas matriciais e o auxílio do 

computador para resolução do sistema linear abaixo que propõe o equilíbrio entre 

forças externas e internas (ALVES FILHO, 2015, p. 17): 

 

 {𝑭} = [𝑲] . {𝑼} (16) 

 

onde: 

{𝑭} é a vetor dos carregamentos externos na estrutura; 

[𝑲] é o vetor rigidez da estrutura a partir de cada elemento; 

{𝑼} é o vetor dos deslocamentos da estrutura. 

Na análise dinâmica, de acordo com Alves Filho (2015), não basta conhecer 

apenas o valor máximo do carregamento atuante, pois esse varia rapidamente com 
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o tempo. As características dinâmicas básicas são contabilizadas por intermédio das 

frequências naturais ou pelos períodos naturais, como consequência, na análise 

dinâmica, as forças de inércia são consideradas. Do ponto de vista energético, 

assim como na análise estática,  as forças atuantes, ao deslocarem os seus pontos 

de aplicação, realizam trabalhos e, em decorrência, armazenam energia de 

deformação. Porém, no meio dinâmico, outras parcelas de energias são 

adicionadas, como: a energia cinética, associada ao movimento e a parcela 

relacionada ao amortecimento. Ou seja, as forças externas F(t) são equilibradas 

internamente não somente pelas forças elásticas, mas também pelas forças de 

inércia e de amortecimento.  

Com o uso do computador e matrizes, os sistemas de equações diferenciais 

lineares não homogêneas de segunda ordem poderão ser expressos da seguinte 

forma (ALVES FILHO, 2015, p.18): 

 

 [𝑴]. {�̈�} + [𝑪] . {�̇�} + [𝑲] . {𝑼} = {𝑭(𝒕)}  (17) 

 

onde: 

[𝑴] é a matriz massa da estrutura; 

[𝑪] é a matriz amortecimento da estrutura; 

[𝑲] é a matriz rigidez da estrutura; 

{�̈�} é o vetor aceleração de cada nó na estrutura; 

{�̇�} é o vetor velocidade de cada nó na estrutura; 

{𝑼} é o vetor deslocamento de cada nó na estrutura; 

{𝑭(𝒕)} é o vetor dos carregamentos externos dependentes do tempo na 

estrutura. 

Nesta pesquisa, especificamente, será utilizado o modo de transição 

denominado de análise quase estática, que tem como característica a aplicação de 

cargas com pequenas taxas de velocidade e com forças de inércia desprezíveis. 

Mais detalhes serão apresentados no Capítulo 4. 
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2.4.1.2 Análise linear ou não linear 

 

 Ao tratar da teoria dos materiais na análise de estruturas sólidas é comum se 

deparar com conceitos que envolvam a linearidade ou a não linearidade física e 

geométrica, assunto desta subseção. 

 Na maioria dos problemas de análises em estruturas sólidas, assume-se que 

as tensões e as deformações são pequenas de modo que a lei de Hooke tem 

validade sob esse aspecto, como mostrado na Equação 15, da subseção anterior, 

ou seja, não há distinção entre as mudanças geométricas na posição inicial e na 

posição deformada (REDDY, 2013). 

 Segundo Reddy (2013), a maioria dos materiais exibe comportamento elástico 

não linear para certos módulos de deformação, isto é, a relação tensão-deformação 

não é mais linear, e a lei de Hooke não é mais válida, contudo recupera toda a sua 

deformação após a remoção das cargas. Para faixas de carregamentos após o limite 

de escoamento, a deformação passa a ser permanente e o material é dito plástico, 

como mostrado na Figura 21.  

 

Figura 21 – Curva típica tensão-deformação 

 
Fonte: Elaboração do autor, adaptado de Reddy (2013, p. 241). 
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Diante do que foi ilustrado na Figura 21, pode-se perceber que, ao longo da 

curva tensão-deformação, não há linearidade a partir do limite de proporcionalidade. 

Cabe, a partir desse momento, compreender que a rigidez varia em função da 

deformação, ou seja, a rigidez não é mais constante como na análise linear.   

 Com o auxílio computacional e de matrizes, a análise por elementos finitos de 

uma estrutura com comportamento não linear tem a seguinte relação: 

 

 {𝑭} = [𝑲({𝑼})] . {𝑼} (18) 
 

onde: 

{𝑭} é o vetor dos carregamentos externos em cada nó da estrutura; 

[𝑲({𝑼})] é a matriz rigidez global da estrutura, em função da deformação; 

{𝑼} é o vetor dos deslocamentos nodais. 

Para Alves Filho (2015), as hipóteses adotadas ao considerar o diagrama de 

corpo livre de uma estrutura para concepção das equações de equilíbrio do ponto de 

vista da resistência dos materiais não vinculam a posição deformada ao processo de 

cálculo, fator esse que tem grande repercussão nos estudos das não linearidades.  

Observando a Figura 22a, é possível notar que a barra se encontra em sua 

posição indeformada e, consequentemente, as equações de equilíbrio seguem o 

proposto pela teoria da resistência dos materiais. Por equilíbrio, tem-se: 

Diagrama de corpo livre da barra inteira – PO: 

 

 ∑ 𝑴𝑶 = 𝟎  → 𝑴𝑶 = 𝑭𝟏 . 𝐻 (19) 

 

Diagrama de corpo livre do trecho PA: 

 

 ∑ 𝑴𝑨 = 𝟎  → 𝑴𝑨 = 𝑭𝟏 . ℎ (20) 
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Com uma avaliação mais cuidadosa a partir da Figura 22b, tanto para o caso 

das reações de apoio quanto para os esforços internos solicitantes, notam-se 

incrementos com relação às equações de equilíbrio. Na base da estrutura, além do 

momento fletor provocado pela ação horizontal, surge um termo adicional devido à 

contribuição do esforço de compressão na posição deformada. 

Para compreensão desse cálculo, será considerada a hipótese da estrutura 

deformada, ou seja, com a dependência de Δ, como mostra a relação abaixo: 

Diagrama de corpo livre do trecho PO: 

 

 ∑ 𝑴𝑶 = 𝟎  → 𝑴𝑶 = 𝑴𝑶𝟏 + 𝑴𝑶𝟐 = 𝑭𝟏 . 𝐻 + 𝑭𝟐 . ∆ (21) 

 

Diagrama de corpo livre do trecho PA: 

 

 ∑ 𝑴𝑨 = 𝟎  → 𝑴𝑨 = 𝑴𝑨𝟏 + 𝑴𝑨𝟐 = 𝑭𝟏 . ℎ + 𝑭𝟐 .  𝑒 (22) 

 

Figura 22 – Não linearidade geométrica: (a) posição indeformada; (b) posição 
deformada e incremento de esforços 

(a) (b) 

 
       Fonte: Elaboração do autor, a partir de Alves Filho (2015, p. 31). 



59 
 

Portanto, têm-se novos módulos de forças à medida que a barra deforma. 

Consequentemente, a rigidez da estrutura se altera pelo fato de haver grandes 

deflexões e mudanças nas equações de equilíbrio. Esse é um problema de não 

linearidade geométrica.  

Para atualização da matriz de rigidez, deve-se ter conhecimento da evolução 

dos deslocamentos em cada estágio do carregamento, e então recorrer aos métodos 

interativos (ALVES FILHO, 2015).    

Como discutido anteriormente, nem todo material pode ser considerado linear. 

Neste trabalho, tem-se como exemplo a argamassa, o tijolo, o grout e o aço como 

materiais não lineares. Isso implica afirmar que a equação de movimento que rege o 

comportamento desses materiais é uma equação não linear e seus termos variam 

em função do deslocamento, como pode ser visto na relação 23 (ANSYS THEORY 

REFERENCE MANUAL, 1998, p. 1024). 

 

 [𝑲(𝑼)] . {𝑼} = [𝑭𝒂(𝑼)] (23) 

 

onde: 

[𝑲(𝑼)] é a matriz rigidez não linear em função dos deslocamentos; 

{𝑼} trata-se do vetor deslocamento; 

[𝑭𝒂(𝑼)] é o vetor das cargas externas.  

 

Para obtenção da solução de equações não lineares, é necessário recorrer 

aos processos iterativos. Para este trabalho, utilizou-se o método incremental de 

Newton-Raphson, inserido como ferramenta interna do ANSYS, conforme mostra a 

expressão 24 (BATHE, 2014, p. 754) e sua representação gráfica ilustrada na Figura 

23. 

 

 [𝑲𝒏,𝒊
𝑻 (𝑼) ] . {∆𝑼𝒊} = {𝑭𝒏

𝒂} – {𝑭𝒏,𝒊
𝒏𝒓} (24) 
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em que: 

[𝑲𝒏,𝒊
𝑻 (𝐔)] é a matriz de rigidez tangente no tempo “n”, iteração “i”; 

{∆𝑼𝒊} é o vetor incremento de deslocamento a cada iteração “i”; 

{𝑭𝒏
𝒂} é o vetor de carga externa aplicado no tempo “n”;  

{𝑭𝒏,𝒊
𝒏𝒓} é o vetor de carga interna no tempo “n”, iteração “i”. 

 

Figura 23 – Representação gráfica do método de Newton-Rhapson 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de ANSYS Theory Reference Manual (1998, p. 1026). 

 

 Ao avaliar a Figura 23, nota-se que à medida que ocorrem os incrementos de 

deslocamento em cada passo, uma nova matriz rigidez tangente é calculada e, 

consequentemente, obtém-se o vetor das cargas internas. Para que o próximo 

passo seja executado, é necessário que o vetor dos carregamentos externos e vetor 

dos carregamentos internos alcancem o equilíbrio, e então o próximo incremento de 

deslocamento será aplicado, até que seja alcançada a convergência da solução.    
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2.4.2 Tipos de estruturas 

 

Quanto à geometria das estruturas, é comum caracterizá-las como 

reticuladas, laminares e sólidas. As primeiras apresentam dimensões de seção 

transversal de magnitude inferior, quando comparada ao comprimento longitudinal. 

São constituídas por barras prismáticas, logo a compatibilidade das rotações nas 

extremidades das barras adjacentes não são consideradas (AZEVEDO, 2003).  

As estruturas laminares desenvolvem suas arestas para ambos os lados de 

uma superfície média plana, em que as ações são perpendiculares ao plano e os 

momentos estão contidos nesse mesmo plano, a exemplo de lajes e cascas. No 

entanto, para ambas, a espessura é muito inferior em relação às outras dimensões 

(AZEVEDO, 2003). 

Os sólidos são constituídos por geometrias indefinidas, sob condições de 

estado triaxial de tensões e deformações. Um elemento sólido caracteriza-se por 

apresentar três graus de liberdade por nó (ALVES FILHO, 2015). 

 

2.4.3 Fundamentos do MEF 

 

Conforme Azevedo (2003), a formulação do MEF tem como pré-requisito a 

existência de uma equação integral, de modo que seja possível substituir a integral 

sobre um domínio volumétrico 𝑽 de geometria complexa, pelo somatório de integrais 

em subdomínios volumétricos 𝑽𝒊 com geometria mais simples através da seguinte 

expressão: 

 

 ∫ 𝑓 𝑑𝑉
𝑉

=  ∑ ∫ 𝑓 𝑑𝑉
𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 (25) 

 

A relação (25) implica em: 
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 𝑉 =  ∑ 𝑉𝑖

𝑛

𝒊=𝟏

 (26) 

 

A representação matemática vista em (25) supõe que, na possibilidade do 

cálculo de todas as integrais estendidas aos subdomínios 𝑽𝒊, basta realizar o 

somatório proposto em (26). Cada subdomínio representa um elemento finito de 

geometria simples que irá compor o domínio 𝑽. 

Serão abordados, no capítulo a seguir, a metodologia para construção das 

paredes de alvenarias, observando a geometria, os tipos de materiais e as suas 

respectivas propriedades físicas e mecânicas essenciais para a modelagem 

computacional, e a utilização do método dos elementos finitos.     
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3 CAMPANHA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo, apresentam-se os ensaios realizados pela Professora Rosana 

Muñoz, docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 

quando da realização de seu pós-doutorado na Universidade do Minho, em 2015. 

Nessa campanha experimental de Muñoz (2015), foram realizados ensaios de 

caracterização de materiais e arrancamento utilizando ancoragens metálicas 

instaladas em paredes de alvenarias de pedra e tijolo cerâmico maciço antigos. 

Esses ensaios foram realizados nas instalações do Laboratório de Estruturas 

(LEST), da Universidade do Minho, em Guimarães.  

Vale mais uma vez salientar que o foco deste trabalho consiste em avaliar a 

interação das ligações conector/tijolos, justificando para este estudo a utilização dos 

parâmetros que envolvam este tipo de alvenaria. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Para a construção das paredes, os materiais utilizados foram: 

a) argamassa de cal hidráulica NHL 3,5, fornecida pela empresa SECIL, e 

areia proveniente de pedreira, com traço 1:2,5, (em volume) estabelecido a partir de 

ensaios prévios realizados em laboratório;  

b) tijolos maciços, com dimensões 0,065 x 0,095 x 0,200 m³.  

Os conectores foram fornecidos pela HILTI Portugal e o grout cimentício 

utilizado foi o Mapefill P, da MAPEI. A caracterização mecânica dos materiais 

utilizados na construção das paredes, com o coeficiente de variação dado em 

percentagem, entre parênteses, ao lado dos valores médios, é apresentada na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização mecânica dos materiais utilizados nas paredes 

Material 
Resistência à 
compressão 
(MPa) 

Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(GPa) 

Argamassa (28 dias) 1,42 (10,5) 0,41 (14,1) 2.15 (4,7) 
Tijolo 19,9 (4,5) 2,13 (16,3) 9,74 (6,9) 

  Fonte: Muñoz (2015, p. 134). 

 

3.2 EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS 

 

Inicialmente, foi determinada a altura limite de 120 cm para as paredes que 

seriam ensaiadas ao arrancamento. A definição da espessura das paredes adotou 

as recomendações apresentadas por Segurado (1908), ficando em 40 cm. A largura 

estabelecida, de 80 cm, foi calculada a partir do diâmetro do cone de arrancamento 

esperado como resultado do pull-out de conectores metálicos, indicado por normas e 

diretrizes TR 029 (EOTA, 2010), ETAG 01 (EOTA, 2010) e ETAG 029 (EOTA, 2013). 

A disposição dos tijolos seguiu as recomendações de Segurado (1908) para 

alvenarias antigas (Figura 24). 

 

Figura 24 – Construção das paredes com 40 cm de espessura 

 

                                    Fonte: Acervo de Muñoz (2015). 

 

Foram preparadas duas paredes para cada tipo de ancoragem – química, 

com grout e mecânica –, perfazendo o total de 6 paredes de ensaio por material, 

como disposto na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Dimensões e quantidades de paredes utilizadas na campanha 
experimental e os ensaios a que se destinaram 

Tipos 
Dimensões (largura x 
comprimento x altura) (m3) 

Quantidades 
Ensaios 
destinados 

Alvenaria 
de tijolo 

0.40 x 0.80 x 1.20 6 pull-out 

       Fonte: Muñoz (2015, p. 135). 

 

Após a confecção e o período de cura das paredes, estabelecido em trinta 

dias, e providenciados os materiais e equipamentos necessários para a fixação das 

ancoragens, partiu-se para a montagem do setup destinado à colocação dos 

conectores e para realização do pull-out (Figuras 25 e 26). Para esse ensaio, foram 

executadas peças de encaixe para arranque do conector mecânico e uma estrutura 

de fixação da parede ao pórtico. 

 

Figura 25 – Parede de alvenaria de tijolo maciço com sistema de travamento 

 

                                                 Fonte: Acervo de Muñoz (2015). 
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Figura 26 – Setup para pull-out 

 
                  Fonte: Acervo de Muñoz (2015). 

 

3.3 ENSAIOS DE PULL-OUT EM PAREDES 

 

As ancoragens utilizadas no referido estudo, especificadas na Tabela 3 a 

seguir, em função da adequação, do comprimento (l) e do embutimento efetivo (hef), 

possuíam 10 mm de diâmetro e foram fornecidas pela HILTI Portugal. 

Ressalta-se que, para a execução dos furos e colocação da ancoragem, 

assim como durante a realização dos ensaios de pull-out, a parede esteve 

submetida a uma tensão de compressão de 0,2 MPa, para reproduzir o efeito de 

confinamento associado à compressão vertical existente em uma parede real. 

A resina foi injetada por meio de equipamento específico (Figura 27) cedido 

pela empresa HILTI Portugal (dispensador a bateria HILTI HDE 500-A22) e o grout 

foi aplicado manualmente. Em relação a esse último tipo de ancoragem, ressalta-se 

a soldagem de arruela na extremidade do conector para permitir a sua centralidade 

no furo e adesão adequada. Destacam-se ainda, na referida imagem, os tubos de 

injeção e de saída de ar para a garantia do efetivo preenchimento do furo de 20 mm 

de diâmetro, 100% superior ao diâmetro do conector. 
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Tabela 3 – Especificações das ancoragens utilizadas nas alvenarias 

Alvenaria 

Ancoragem mecânica Ancoragem química Ancoragem com grout 

Tipo l (mm) 
hef 

(mm) 
Tipo 

l  
(mm) 

hef 
(mm) 

Tipo 
l  

(mm) 
hef 

(mm) 

Tijolo 
Conector 
HUS 3 

100 85 

HIT-HY 
270; 

Conector 
HIT-V-8.8 
M10x190 

190 150 

Grout 
Mapefill P; 
Conector 
HIT-V-8.8 
M10x190 

190 150 

Fonte: Muñoz (2016, p. 137). 

 

 

Figura 27 – Sistema usado na ancoragem com grout 

 
        Fonte: Acervo de Muñoz (2015). 

 

Após a fixação dos conectores, feita de forma horizontal, e após o período de 

cura das ancoragens químicas e de grout, foram executados os ensaios de pull-out. 

Para evitar que a parede sofresse deslocamentos quando da realização do ensaio, a 

essa era fixada ao pórtico com a utilização de estrutura metálica, barras rosqueadas 

e porcas. A seguir, era colocada uma rótula para ligar a ancoragem ao atuador e 

eram fixados os transdutores (Linear Variable Differential Transformer – LVDT), de 

forma a medir os deslocamentos na área interna e externa ao provável cone de 

arrancamento que poderia ser formado. A Figura 28 elucida a realização dos 

ensaios nas alvenarias. 
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Figura 28 – Ensaios de pull-out em alvenarias de tijolos 

 
     Fonte: Acervo de Muñoz (2015). 

 

3.4 RESULTADOS E ANÁLISES DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

 

Os resultados obtidos após a realização dos ensaios de pull-out são 

apresentados na Tabela 4, bem como a curva Força x Deslocamento (Figura 29) 

para alvenarias de tijolo. A identificação do tipo de ruptura foi baseada nos 

resultados dos deslocamentos obtidos por meio de LVDTs colocados nas paredes e 

também na inspeção visual realizada durante e depois da execução do ensaio de 

pull-out. No total, foram fixados cinco LVDTs nas áreas interna e externa ao cone de 

ruptura estimado e também sobre o conector. 
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Tabela 4 – Valores experimentais de pull-out das alvenarias de tijolo 
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W_Brick_4 Grout 17,1 2,02 T2 

 

W_Brick_1 Mecânica 12,6 2,17 T5 

 

W_Brick_5 Mecânica 12,9 2,05 T5 

 
  Fonte: Muñoz (2015, p.139). 
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Figura 29 – Ensaios de pull-out: (a, b) ligação com ancoragem química; (c, d) 
ligação com ancoragem grauteada; (e, f) ligação com ancoragem mecânica 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

          Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Para as alvenarias de tijolo, as ligações adesivas apresentaram melhores 

resultados que a mecânica, com destaque para as ancoragens químicas. A 

diferença entre as ligações com resina e com grout foi de 16 %. O coeficiente de 

variação da ancoragem com grout apresentou quase a mesma magnitude, 

mostrando grande variabilidade nesse tipo de conexão. Isso pode ser explicado por 

alguns fatores: a) presença de vazios internos, gerando deslocamento de parte do 
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grout e diminuição de seu contato com o conector; b) absorção, de forma 

diferenciada, de parte da água do grout pelo substrato, alterando as resistências; c) 

aplicação manual do grout, podendo não ser uniforme para todas as paredes; d) 

limpeza dos furos e/ou molhagem inadequadas em algumas alvenarias; entre outros 

(MUÑOZ, 2015). 

Quanto aos tipos de ruptura4, como pode ser observado na Tabela 4, ao 

realizar o ensaio de pull-out, as paredes responderam basicamente a três formas de 

dano representadas pela seguinte convenção: 

• T2: Ruptura por destacamento do cone, na ligação química do corpo 

de prova W_Brick_2 e grauteada do corpo de prova W_Brick_4; 

• T3: Ruptura por arrancamento do conector, representada nos corpos 

de prova W_Brick_6 e W_Brick_3 com ancoragem química e 

grauteada, respectivamente; 

• T5: Ruptura por destacamento do cone quando utilizadas as 

ancoragens mecânicas nos corpos de prova W_Brick_1 e W_Brick_5. 

Os resultados serão compilados e discutidos de uma maneira ampla no 

Capítulo 5. 

 

 

 
4 Os tipos de ruptura são: T1. Ruptura do aço do conector; T2. Ruptura do cone; T3. Ruptura por 
arrancamento; T4. Combinação de arrancamento e cone (ancoragens adesivas) e T5. Ruptura do 
cone e T6. Ruptura por arrancamento (ancoragens mecânicas). 
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4 MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Neste capítulo, são feitas três modelagens numéricas através do MEF de 

paredes de alvenaria de tijolo maciço e três conectores distintos (mecânico, químico 

e com grout). Os resultados finais dessas análises serão abordados no Capítulo 5 

deste trabalho. 

 

4.1 MODELO NÃO-LINEAR REDUZIDO 

 

A modelagem foi realizada por meio do software ANSYS APDL V. 14 que 

utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF) para obtenção de soluções 

aproximadas em estruturas reais.  

Inicialmente, foi modelado um prisma que representa uma unidade de 

alvenaria (bloco verde), com dimensões, em milímetros, equivalentes a 65 x 95 x 

150 (espessura x largura x comprimento) e dois furos no centro da peça, o primeiro 

representando o grout (cor rosa), medindo 20 mm de diâmetro externo em relação 

ao centro da peça e comprimento de 150 mm, e o segundo representando o 

conector (cor azul), medindo 10 mm de diâmetro em relação ao centro da peça e 

150 mm de comprimento no interior do maciço e 15 mm externamente, conforme 

ilustram as Figuras 30 e 31.  

 

Figura 30 – Seção transversal da alvenaria de tijolo com grout e conector (modelo 
reduzido) 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V14 (2018). 
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Figura 31 – Perspectiva do modelo reduzido em estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V. 14 (2018). 

 

Os parâmetros de resistência, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson 

e peso específico para o tijolo, o conector e o grout (Mapefill P) utilizados na 

modelagem do sólido reduzido (Figura 30 e 31) correspondem aos mesmos índices 

utilizados no trabalho experimental de Muñoz (2015) e estão ilustrados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Parâmetros utilizados na modelagem 

Material 
Resistência à 
compressão 
(MPa) 

Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(MPa) 

Coeficiente 
de poisson 

Peso 
específico 
(Kg/m³) 

Grout 75,0 7,50 27000 0,18 2250 
Tijolo 19,9 2,13 9740 0,18 2000 
Conector - - 210000 0,30 7850 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Para este estudo inicial, devido às condições de simetria (carregamento, 

condições de contorno e geometria) apresentadas nas direções x, y e z, do sólido 

em análise e representado pelas Figuras 30 e 31, procurou-se trabalhar com ¼ (um 

quarto) da geometria inicial, como ilustrado na Figura 32 (vista frontal) e na Figura 

33 (seção longitudinal). O intuito desse processo consiste principalmente na redução 

do “custo computacional” que, consequentemente, favorece resultados mais céleres.   
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Figura 32 – Vista frontal do modelo seccionado 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V. 14 (2018). 

 

Figura 33 – Vista longitudinal do modelo seccionado 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V. 14 (2018). 

 

Esse modelo secionado em ¼ da geometria inicial possui novecentos e 

trinta e cinco elementos, subdivididos em elementos sólidos, denominado de 

solid185, que, para essa etapa, é o elemento finito aplicado para o tijolo, grout e 

conector, e os elementos de contato (na região de interface conector/grout), 

denominados de conta174 e target170, como mostra a Tabela 6 e exemplo de 

entrada de dados apresentado na Figura 34, ambos contidos na biblioteca do 

ANSYS APDL V. 14. 
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Tabela 6 – Tipos de elementos finitos utilizados para o modelo seccionado 

Elemento Quantidade 

Solid185 815 
Conta174 60 
Target170 60 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Figura 34 – Exemplo de entrada de dados para o modelo reduzido 

 
                 Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Os elementos finitos conta174 e target170, ambos utilizados neste estudo e 

tendo seus respectivos quantitativos apresentados na Tabela 6, são usados para 

unir duas superfícies sólidas por meio do atrito através do “par de contato” 

(superfície alvo e superfície do elemento sólido), como ilustrado na Figura 35.   
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Figura 35 – Exemplo de entrada de dados para o modelo reduzido 

 
Fonte: Elaboração do autor, adaptado de ANSYS Theory Reference Manual (1998, p. 965). 

 

Referente aos esforços, dois tipos de solicitações foram atribuídas. 

Primeiramente, no topo da peça, foi aplicada a carga superficial de pressão de 

módulo equivalente a 0,20825 N/mm², distribuída de maneira proporcional pela 

quantidade de nós existentes na superfície. Esse carregamento provém da 

estimativa do peso próprio de uma parede com 412,5 mm de altura somado ao 

esforço vertical aplicado pela prensa, como mostra o experimento de Muñoz (2015). 

É válido ressaltar que o próprio programa é responsável, nesse caso, pela 

administração de proporcionalidade da carga superficial que foi aplicada em cada nó 

da estrutura na região superior. Em seguida, foi imposto 155 mm de deslocamento 

ao conector, de forma axial, reproduzindo o arrancamento do aço em relação ao 

tijolo. 

As Figuras 36 e 37 representam a conformação/distribuição da malha de 

elementos finitos ao logo da seção transversal e longitudinal dos sólidos. Com 

relação às condições de contorno impostas ao modelo, restringiu-se o movimento 

nas direções X, Y e Z da face lateral bloco garantindo a estrutura estática.   
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Figura 36 – Detalhe da malha de elementos finitos 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V. 14 (2018). 

 

Figura 37 – Detalhe da malha de elementos finitos 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V. 14 (2018). 

 

Essa etapa apresentou um modelo reduzido de ensaio de arrancamento, 

simétrico, contemplando três elementos finitos contidos na biblioteca do ANSYS 

APDL V.14, composto por dois elementos de contato (conta174 e target170) e um 

elemento sólido tridimensional (solid185), sendo que este último será abordado com 

mais detalhes na seção a seguir. 

Também é importante sublinhar que, para modelagem da alvenaria e do 

grout, materiais esses aplicados no modelo reduzido introdutório, inicialmente 

tentou-se construir a malha de elementos finitos utilizando o sólido tridimensional 

solid65, contido na biblioteca do ANSYS APDL V.14, o qual será abordado com 

mais detalhes na próxima seção. Para esse sólido, não foi possível obter a 

convergência, ocasionando erros internos no programa que impossibilitaram a 

execução da análise, neste caso específico.  
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4.2 MODELO NÃO LINEAR 

 

Esta seção compreende a execução, por meio de modelagem computacional, 

de três paredes de alvenaria com três conexões distintas (mecânica, com grout e 

com resina), com base na campanha experimental de Muñoz (2015). Nesta etapa, 

são detalhados os elementos finitos utilizados, a forma de aplicação das cargas e as 

condições de contorno do modelo.  

Para modelagem dos materiais frágeis como o tijolo, argamassa e grout, 

utilizou-se o elemento finito tridimensional solid65 (Figura 38), contido na biblioteca 

do ANSYS. Esse elemento é definido como linear elástico, até que as tensões de 

compressão e tração limites não sejam ultrapassadas, e também é capaz de 

representar o esmagamento e fissuras da peça em análise sob estes esforços. 

Quanto à geometria, constitui-se por oito nós e três graus de liberdade por nó que 

definem translações nas direções dos eixos X, Y e Z. 

 

Figura 38 – Elemento finito solid65 da biblioteca do ANSYS 

 
Fonte: Elaboração do autor, adaptado de ANSYS Theory Reference Manual (1998, p. 273). 

 

Além disso, outro aspecto importante desse elemento, segundo Simplício 

(2008), refere-se ao modelo de fissuras distribuídas cujo elemento frágil, inicialmente 

isotrópico, torna-se ortotrópico após fissuração, tendo os eixos principais orientados 

nas direções de fissuração. Logo, o critério de avaliação relativo aos danos consiste 

em verificar os níveis de tensões dos pontos de integração dos elementos em 

relação à superfície de ruptura. Nesse estágio, o elemento é considerado não linear, 

e para solução, é necessário recorrer aos métodos interativos.  
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Para os materiais que se caracterizam por ruptura frágil, como os tijolos e 

argamassa, e sob estado multiaxial de tensão e deformação, as definições de 

resistência podem ser obtidas através da superfície de ruptura de Willam-Warnke 

(1974) de cinco parâmetros (Quadro 14) e ilustrada na Figura 39. O critério de falha 

para o estado multiaxial de tensões pode ser escrito da seguinte forma (WILLAM-

WARNKE, 1974, p. 16): 

 

 𝒇(𝝈𝒎, 𝝉𝒎, 𝜽) = 𝟎 (27) 

  

onde: 

𝝈𝒎 corresponde aos componentes médios do primeiro invariante das tensões 

hidrostáticas, 𝑰𝟏, como mostra a equação 28;  

𝝉𝒎 trata-se dos componentes médios do segundo invariante das tensões 

desviatórias, 𝑱𝟐, ilustrado na equação 29; 

𝜽 refere-se ao ângulo de abertura da superfície de ruptura, apresentado na 

equação 30. 

 

 𝝈𝒎 =
(𝝈𝟏 + 𝝈𝟐 + 𝝈𝟑)

𝟑
  (28) 

 

 𝝉𝒎 =
1

√15
 . [(𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟑 − 𝝈𝟏)𝟐]𝟏/𝟐 (29) 

 

𝑟(𝜃) =
2𝑟𝑐 (𝑟𝑐

2 − 𝑟𝑡
2) 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑟𝑐(2𝑟𝑡 − 𝑟𝐶). [4(𝑟𝑐

2 − 𝑟𝑡
2) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 5𝑟𝑡

2 − 4𝑟𝑡𝑟𝑐]1/2  

4(𝑟𝑐
2 − 𝑟𝑡

2) . 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + (𝑟𝑐 − 2𝑟𝑡)²
 (30) 

 

em que: 

𝒓𝒄 representam o raio máximo e mínimo do meridiano de compressão; 

𝒓𝒕 representam o raio máximo e mínimo do meridiano de tração. 
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Quadro 14 – Parâmetros para superfície de Willam-Warnke 

𝒇𝒄 Resistência à compressão uniaxial 

𝜶𝒕 Razão entre a resistência à tração e à compressão uniaxiais 

𝜶𝒃𝒄 Razão entre as resistências à compressão biaxial e à compressão uniaxial 

𝒓𝒄 Ponto qualquer referente ao meridiano de compressão 

𝒓𝒕 Ponto qualquer referente ao meridiano de tração 

  Fonte: Elaboração do autor, a partir de Willam-Warnke (1974, p. 16). 

 

Figura 39 – Superfície de ruptura de Willam-Warnker com cinco parâmetros  

 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Simplício (2008). 

 

No presente trabalho, a superfície de ruptura foi baseada na proposta de 

Willam-Warnker (1974) que leva em consideração dois parâmetros constantes: a 

resistência à tração uniaxial última (𝒇𝒕) e a resistência à compressão uniaxial última; 

(𝒇𝒄) e três parâmetros padrão: a resistência à compressão biaxial última (𝒇𝒃𝒄), a 

resistência à compressão última para um estado de compressão biaxial sobreposto 

a um estado de tensões hidrostáticas (𝒇𝟏) e a resistência à compressão última para 

um estado de compressão uniaxial sobreposto a um estado de tensões hidrostáticas 

(𝒇𝟐), sendo os três últimos mensurados conforme as equações 31, 32 e 33 (ANSYS 

THEORY REFERENCE MANUAL, 1998, p. 153). 

 

 𝒇𝒄𝒃 = 1,2 . 𝒇𝒄     (31) 

 

 𝒇𝟏 = 1,45 . 𝒇𝒄 (32) 
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 𝒇𝟐 = 1,725 . 𝒇𝒄 (33) 
 

Nas Figuras 40, 41 e 42, são apresentados três exemplos de entrada de 

dados em arquivo de bloco de notas utilizados no ANSYS para os três materiais 

mencionados/utilizados neste trabalho (tijolo, argamassa e grout). 

 

Figura 40 – Exemplo de entrada de dados para o tijolo utilizando o solid65 

 
             Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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Figura 41 – Exemplo de entrada de dados para a argamassa utilizando o solid65 

 
      Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Figura 42 – Exemplo de entrada de dados para o grout utilizando o solid65 

 
                               Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Para modelagem do conector mecânico com grout e da resina, utilizou-se o 

elemento sólido tridimensional solid185 (Figura 43), contido na biblioteca do 

ANSYS, que possui comportamento linear e também comportamento não linear com 

pequenas e grandes deformações. Esse elemento é constituído por oito nós e três 

graus de liberdade por nós que definem translações nas direções dos eixos X, Y e Z. 
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Figura 43 – Elemento finito solid185 prismático da biblioteca do ANSYS 

 

Fonte: Elaboração do autor, adaptado de ANSYS Theory Reference Manual (1998, p. 980). 

 

Nesta dissertação, utilizou-se para os materiais dúcteis, o aço e a resina epóxi 

do modelo constitutivo BISO (Bilinear Isotropric Hardening) ou também conhecido 

como critério de rendimento bilinear de von Mises, disponível na biblioteca do 

ANSYS.  

Para essa lei de material, o comportamento tensão-deformação é definido 

segundo a Figura 44. Pode-se notar que a inclinação inicial da curva é dada pelo 

módulo de elasticidade do material (E) e este é associado à tensão referente ao 

limite de proporcionalidade (𝜎𝑦). A inclinação do segundo patamar é definida pelo 

módulo tangente da curva (Et), também chamado de módulo de endurecimento, 

sendo este estabelecido pelo usuário ou calculado em função da deformação 

máxima e tensão máxima. 

 

Figura 44 – Critério de rendimento bilinear de von Mises 

 

Fonte: ANSYS Theory Reference Manual (1998, p. 104). 
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Nas Figuras 45 e 46, são apresentadas as rotinas para a programação do 

modelo BISO, com o segundo trecho do patamar definido pelo módulo de 

endurecimento do material.  

 

Figura 45 – Exemplo de entrada de dados para o aço utilizando o modelo BISO com 
solid185 

 
     Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Figura 46 – Exemplo de entrada de dados para o epóxi utilizando o modelo BISO 
com solid185 

 
                  Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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Nessa etapa, foram modeladas três paredes com as seguintes dimensões: 

120 cm de altura, 40 cm de espessura e 80 cm de largura, conforme a Figura 47, 

acrescentando, no entorno do conector, resina epóxi ou grout, a depender do tipo de 

ancoragem instalada. De forma análoga, no topo da parede, aplicou-se a carga 

superficial de 200 KN/m² (distribuindo de maneira proporcional pela quantidade de 

nós existentes no topo), que simula a continuidade do edificado verticalmente. 

Referente às condições de contorno, a base foi restringida nos eixos X, Y e Z e a 

região do anteparo apenas no eixo Z, sendo este utilizado para evitar o tombamento 

no momento dos ensaios experimentais realizado por Muñoz (2015).  

 

Figura 47 – Parede de alvenaria de tijolo cerâmico em estudo 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

É importante salientar que, ao proceder com essa operação e com a tentativa 

de construir um modelo fidedigno ao da campanha experimental realizada por 

Muñoz (2015), constatou-se que cada modelo possuía um milhão e quinhentos mil 

elementos finitos, que consequentemente acarretou num consumo excessivo de 

memória sinalizado pelo programa e a inviabilização da solução do problema. 

Para contornar essa situação, algumas simplificações foram adotadas. A 

primeira tentativa, representada pela Figura 48, consistiu na construção de um 
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modelo com plano de corte passando na base externa do anteparo e estabelecendo 

a geometria da parede com 80 cm de altura, 40 cm de espessura e 80 cm de 

largura. Mais uma vez, a operação foi interrompida devido à hipossuficiência de 

memória para a construção da malha de elementos finitos, desta vez totalizando um 

milhão e duzentos elementos. 

 

Figura 48 – Primeira hipótese de simplificação para as paredes de alvenaria usando 
o ANSYS APDL 

 
Fonte: Elaboração do autor, adaptado do ANSYS APDL (2018). 

 

Diante da incapacidade de processamento e construção do modelo para a 

parede com conector grauteado e conector químico, a estratégia executada mais 

uma vez foi baseada na simplificação da geometria, como mostra a Figura 49 e seu 

detalhe da malha, representado pela Figura 50.  
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Figura 49 – Modelagem de parede com conector grauteado e conector com resina 

 
                          Fonte: Elaboração do autor, adaptado do ANSYS APDL (2018). 

 

Figura 50 – Detalhe da construção da malha de elementos finitos na região da 
interface conector/grout/tijolo e conector/resina/tijolo 

 
                          Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL (2018). 

 

Dessa vez, o plano de corte perpassou horizontalmente no eixo do conector, 

numa peça idealizada/simplificada, como na Figura 49, simétrica, reduzindo 

consideravelmente o montante de elementos, totalizando um pouco mais de 

quinhentos e sessenta e oito mil elementos hexaédricos (Tabelas 7 e 8), com 

dimensões médias das arestas de 5 mm para tijolos, 5 mm para a argamassa, 1 mm 

para o grout ou para a resina e 1 mm para o conector.  
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Tabela 7 – Tipos de elementos finitos utilizados para parede com conector químico  

Elemento Quantidade 

Solid65 555940 
Solid185 12968 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Tabela 8 – Tipos de elementos finitos utilizados para parede com conector com 
grout 

Elemento Quantidade 

Solid65 562512 
Solid185 6396 

Fonte: Elaboração do autor(2018). 

 

Para o conector mecânico, seguiu-se a mesma metodologia de construção 

dos casos anteriores, como mostra a Figura 51 e o detalhe da malha na Figura 52. O 

plano de corte perpassou na mesma região idealizada/simplificada, como na Figura 

49, simétrica, totalizando aproximadamente quinhentos e sessenta e oito mil 

elementos hexaédricos (Tabela 9), com dimensões médias das arestas de 5 mm 

para tijolos, 5 mm para a argamassa e 1 mm para o conector.  

 

Figura 51 – Modelagem de parede com conector mecânico  

 
                          Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL (2018). 
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Figura 52 – Detalhe da construção da malha de elementos finitos na região da 
interface conector/tijolo 

 
                          Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL (2018). 

 

Tabela 9 – Tipos de elementos finitos utilizados para parede com conector mecânico 

Elemento Quantidade 

Solid65 563824 
Solid185 4100 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

 Embora já discutido, cabe aqui fazer algumas ressalvas em relação ao 

solid185. O quantitativo referente ao elemento finito solid185 está associado a dois 

fatores: o primeiro já foi mencionado e refere-se à atribuição do aço e do epóxi; o 

segundo e importante fator ligado a essa variação, no tocante ao quantitativo, está 

relacionado ao comprimento dos conectores. Assim como realizado na campanha 

experimental, modelou-se para as ligações grauteada e para resina um conector de 

comprimento igual a 190 mm, enquanto para a ligação mecânica um conector com 

100 mm, justificando a variação das quantidades desse elemento sólido, 

apresentadas nas Tabelas 7, 8 e 9.     

 Referente ao elemento finito de contato, mais uma simplificação foi adotada e 

justificada pela limitação dos recursos computacionais (memória interna para 

construção do modelo) e seu devido custo. Como estratégia, então, admitiu-se que 

todos os nós que compõem os sólidos e aqueles adjacentes a esses se 

encontravam “colados”, ou seja, compartilhando nós e reduzindo o custo 
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computacional. Esse tipo de ação não possibilita deslizamento, separação das 

faces, entre outros efeitos, tornando o meio mais rígido. 

Os parâmetros mecânicos utilizados na análise não linear para as paredes 

que contém conector mecânico, conector químico e conector com grout são os 

mesmos utilizados na campanha experimental de Muñoz (2015) e estão 

demonstrados nas Tabelas 10 a 12. Os índices mecânicos do grout foram obtidos 

através do catálogo do fabricante Mapefill P da MAPEI e a resina epóxi por meio do 

banco de dados de materiais fornecido pelo sítio MatWeb. Com relação aos 

conectores, foram utilizados os dados fornecidos pelo fabricante HILTI. 

 

Tabela 10 – Parâmetros utilizados na modelagem – Conector químico (resina) 

Material 
Resistência à 
compressão 
(MPa) 

Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(MPa) 

Coeficiente 
de poisson 

Peso 
específico 
(Kg/m³) 

Argamassa 1,42 0,41 2150 0,18 2000 
Tijolo 19,9 2,13 9740 0,18 2000 
Res. Epóxi - - 6030 0,188 1530 
Conector - - 200000 0,30 7850 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Tabela 11 – Parâmetros utilizados na modelagem – Conector com grout 

Material 
Resistência à 
compressão 
(MPa) 

Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(MPa) 

Coeficiente 
de poisson 

Peso 
específico 
(Kg/m³) 

Argamassa 1,42 0,41 2150 0,18 2000 
Tijolo 19,9 2,13 9740 0,18 2000 
Grout 75 7,5 27000 0,20 2250 
Conector - - 210000 0,30 7850 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Tabela 12 – Parâmetros utilizados na modelagem – Conector mecânico 

Material 
Resistência à 
compressão 
(MPa) 

Resistência 
à tração 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(MPa) 

Coeficiente 
de poisson 

Peso 
específico 
(Kg/m³) 

Argamassa 1,42 0,41 2150 0,18 2000 
Tijolo 19,9 2,13 9740 0,18 2000 
Conector - - 210000 0,30 7850 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 



91 
 

Para os materiais que possuem como lei constitutiva a curva bilinear, ou seja, 

comportamento com encruamento linear, como por exemplo o conector e a resina, 

foi necessário entrar no ANSYS com os valores referentes à tensão última e módulo 

de endurecimento indicados na Tabela 13. 

    

Tabela 13 – Índices mecânicos para os materiais dúcteis 

Propriedade mecânica Conector Epóxi 

Resistência ao escoamento (MPa) 640 14,8 
Resistência última (MPa) 800 46,1 
Módulo de elasticidade (MPa) 200000 6030 
Módulo de endurecimento (MPa) 22857 277 

                       Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

4.2.1 Metodologia de aplicação do carregamento 

 

De forma geral, para cada parede, aplicou-se o método de incremento de 

cargas, objetivando o encontro da força máxima e do deslocamento máximo. A 

principal razão para tal operação tem como base a imposição de pequenos 

acréscimos de movimento a fim de possibilitar o equilíbrio dos nós da estrutura e 

evitar uma ruptura de maneira abrupta.  

A seguinte metodologia foi aplicada, utilizando os incrementos de carga: 

 Incrementos de cargas: o conector inserido nas paredes com resina e com 

grout, como mostra o detalhe 1 (Figura 50), apresentou um quantitativo de 7.979 nós 

ao longo da seção longitudinal e para a parede com o conector mecânico, 

exemplificado no detalhe 2 (Figura 52), um quantitativo de 5.151 nós ao longo da 

mesma seção na respectiva ligação. Cada tipo de ligação apresentou um resultado 

de força máxima como mostrado por Muñoz (2015) em sua campanha experimental, 

e aqui numericamente apresentado na Tabela 4 do capítulo anterior. A carga de 

tração no conector foi projetada com cem divisões (load steps), e para cada divisão, 

foram especificadas dez subdivisões (substeps) em cada nó, exibidos na Tabela 14, 

na tentativa de manter o equilíbrio na estrutura. A Figura 53 apresenta um esquema 

característico para esse tipo de carregamento ao longo do tempo. 
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Tabela 14 – Incremento do carregamento por nó em cada tipo de ligação 

Tipo de ligação 
Incremento de força 

por nó (N) 

Química 0,068 
Grout 0,068 

Mecânica 0,050 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Figura 53 – Representação de carregamento ao longo do tempo (load steps e 
substeps) 

 
 Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

 No topo, para cada parede, foi aplicada a carga superficial de pressão de 

módulo equivalente a 200 kN/m², distribuída de maneira proporcional pela 

quantidade nós existentes na superfície, com um load step e dez substeps como 

incremento de carga. É válido salientar que o próprio programa é responsável, nesse 

caso, pela administração de proporcionalidade da carga superficial que foi aplicada 

em cada nó da estrutura na região superior (Figura 54).  
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Figura 54 – Detalhe da região de aplicação da carga de pressão no topo da parede 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL (2019). 

 

Cabe sublinhar que, apesar das sucessivas tentativas e demasiadas 

interações com pequenos incrementos de cargas no intuito de obter a convergência 

da análise proposta neste estudo, a matriz rigidez não foi suficientemente resistente 

frente aos esforços aplicados.  

Os detalhes e os resultados dessas análises, no tocante às três paredes de 

alvenaria e suas respectivas tipologias de conexões submetidas pull-out, e a coleta 

de dados por meio do MEF, ferramenta esta proposta neste estudo, serão 

dissertados no capítulo a seguir.    
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capitulo, é apresentado e analisado o conjunto de resultados obtidos 

após a consulta da ETAG 01 (EOTA, 1997), ETAG 029 (EOTA, 2013) e TR 029 

(EOTA, 2010), do trabalho prático de Muñoz (2015), e da modelagem numérica, 

referentes ao ensaio de pull-out em paredes de tijolo maciço antigo com conectores 

mecânicos, com grout e com resina. 

 

5.1 RESULTADOS A PARTIR DA EOTA 

 

O intuito desta seção está em definir, através dos métodos analíticos 

baseados na ETAG 01 (EOTA, 1997), ETAG 029 (EOTA, 2013) e TR 029 (EOTA, 

2010), os resultados de força máxima à tração nas hipóteses de cálculo para estas 

regulamentações, utilizando conectores mecânicos, conectores com grout e 

conectores com resina.  

 

5.1.1 Formulações analíticas aplicadas à alvenaria com ancoragens mecânicas 

 

A seguir, são apresentados os cálculos para ruptura das juntas de 

argamassa, ruptura do conector, ruptura por destacamento do cone e ruptura por 

falta de aderência do conector, respectivamente, para as alvenarias com ancoragens 

mecânicas (Figura 55). 
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Figura 55 – Corte esquemático representando o experimento de Muñoz (2015): 
parede com conector químico 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Para a ruptura das juntas de argamassa, considerou-se, para efeito de 

cálculo, a contribuição das junções verticais, respeitando a concepção construtiva 

das paredes de alvenarias executadas como no experimento de Muñoz (2015). Com 

isso, tem-se: 

• 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 200 𝑚𝑚, como comprimento do tijolo; 

• 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 95 𝑚𝑚, para a largura do tijolo; 

•  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 65 𝑚𝑚, para a altura do tijolo; 

• 𝑓𝑣𝑘𝑜 = 0,2 𝑀𝑃𝑎, para a resistência ao cisalhamento inicial com base na 

ETAG 029 (EOTA, 2013, p. 7); 

• 𝜎𝑑 = 0,2 𝑀𝑃𝑎, para a tensão normal de compressão perpendicular ao 

plano de cisalhamento. 

Aplicando a Equação 8 que considera a parcela de contribuição das juntas 

verticais, tem-se: 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 𝑵𝑹𝒌

′ ,𝒑𝒃 + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 2. 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . (0,5 . 𝒇𝒗𝒌𝒐 + 0,4 . 𝝈𝒅) + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 
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𝑵𝑹𝒌𝒑𝒃
= 2. 200 .95. (0,5 . 0,2 + 0,4 . 0,2) + 95 . 65 . 0,2  

𝑵𝑹𝑲
′

,𝒑𝒃
= 8075 𝑁 = 8,075 𝑘𝑁 

 

De acordo com as prescrições da ETAG 029 (EOTA, 2013), a força resistente 

à tração responsável por garantir que não ocorra a ruptura do conector é mensurada 

pela relação (9), em que se tem e são utilizadas as seguintes variáveis: 

• 𝐴𝑠 = 78,53 mm², para área da seção transversal da rosca do conetor; 

• 𝑓𝑢𝑘 = 800 𝑀𝑃𝑎, para resistência última do conector. 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 𝐴𝑠  . 𝒇𝒖𝒌 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 78,53 . 800 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 62831,85 𝑁 = 62,83 𝑘𝑁 

 

Nota-se, inicialmente, que a formulação da capacidade resistente das 

ligações, considerando a configuração de destacamento do cone, conforme 

recomendada pela ETAG 01 (EOTA, 1997), foi desenvolvida para utilização em 

interações do tipo concreto/aço (ancoragem mecânica) e aqui será feita analogia 

com o tijolo. Essa expressão (Equação 11) tem como dependência o estado de 

fissuração do material-base, a resistência à compressão característica do material-

base, a distância entre ancoragens e o efeito de grupo, a influência das bordas e o 

comprimento de ancoragem. 

Para obtenção do esforço máximo em uma disposição de fixação mecânica, 

necessita-se definir os seguintes dados: 

• 𝑘1 = 7,2 √
𝑁

𝑚𝑚
 , considerando o material-base fissurado e a favor da 

segurança; 

• 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 19,9 𝑀𝑃𝑎; 

• ℎ𝑒𝑓 = 85,0 𝑚𝑚, como comprimento de ancoragem; 
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•  
𝐴𝑐,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

= 1,0, como se trata de apenas uma ancoragem, a razão entre a área 

idealizada pelo cone é igual à área que leva em consideração o 

espaçamento entre as outras ancoragens;  

• ѱs,𝑁 = 1,0, devido ao fato de a ancoragem encontrar-se distante das 

bordas; 

• ѱre,𝑁 = 1,0, a carga de tração, neste caso, é idealizada agindo no eixo do 

conector; 

• ѱec,𝑁 = 1,0, instalou-se apenas uma ancoragem nas paredes avaliadas, 

consequentemente não há o efeito de grupo.   

Aplicando a formulação proposta (Equação 11), tem-se:  

 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑵𝑹𝒌
𝟎 ,𝒄  .

𝐴𝑐 ,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁  

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑘1 . √𝑓
𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒

 . √(ℎ𝑒𝑓)
32

 .
𝐴𝑐 ,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁  

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 7,2 . √19,9 . √8532

 . 1,0 . 1,0 . 1,0 . 1,0 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 25170 𝑁 = 25,17 𝑘𝑁 

 

O modelo de aderência uniforme, apresentado abaixo, com base na 

regulamentação TR 029 (EOTA, 2010), permite quantificar a capacidade resistente à 

tração axial quanto ao escorregamento do conector. Utilizando a equação 15, tem-

se: 

• 𝑓𝑏𝑘 = 10 𝑀𝑃𝑎, para a tensão de aderência entre conector e tijolo 

(ELIGEHAUSEN, R. & APPL, J., 2006, p. 3); 

• ∅ = 10,0 𝑚𝑚, para o diâmetro da rosca do conector; 

• ℎ𝑒𝑓 = 85,0 𝑚𝑚, como comprimento de ancoragem. 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 𝑓𝑏𝑘 . 𝜋 . ∅ . ℎ𝑒𝑓 
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𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 10 . 𝜋 . 10 . 85 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 26703,54 𝑁 = 26,7 𝑘𝑁 

 

5.1.2 Formulações analíticas aplicadas à alvenaria com ancoragens com grout 

e com resina epóxi 

 

A seguir, são apresentados os cálculos para ruptura das juntas de 

argamassa, ruptura do conector, ruptura por destacamento do cone e ruptura por 

falta de aderência do conector, respectivamente, para as alvenarias com ancoragens 

com grout e com resina epóxi, como mostra a Figura 56. 

 

Figura 56 – Corte esquemático representando o experimento de Muñoz (2015): 
parede com conector químico 

 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

De maneira análoga à parede com conector mecânico, para a ruptura das 

juntas de argamassa, considerou-se, para efeito de cálculo, a contribuição das 

juntas verticais respeitando a concepção construtiva das paredes de alvenarias 

executadas como no experimento de Muñoz (2015). Todavia, devido à disposição 

construtiva apresentada na Figura 56, neste caso, tem-se: 
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• 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 200 𝑚𝑚, como comprimento do tijolo; 

• 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 190 𝑚𝑚, para a largura do tijolo; 

•  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 = 65 𝑚𝑚, para a altura do tijolo; 

• 𝑓𝑣𝑘𝑜 = 0,2 𝑀𝑃𝑎, para a resistência ao cisalhamento inicial com base na 

ETAG 029 (EOTA, 2013, p. 7); 

• 𝜎𝑑 = 0,2 𝑀𝑃𝑎, para a tensão normal de compressão perpendicular ao 

plano de cisalhamento. 

Aplicando a Equação 8 que considera a parcela de contribuição das juntas 

verticais, tem-se: 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 𝑵𝑹𝒌

′ ,𝒑𝒃 + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 

𝑵𝑹𝒌,𝒑𝒃
= 2. 𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . (0,5 . 𝒇𝒗𝒌𝒐 + 0,4 . 𝝈𝒅) + 𝑏𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 .  ℎ𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜 . 𝑓𝑣𝑘𝑜 

𝑵𝑹𝒌𝒑𝒃
= 2. 200 .190. (0,5 . 0,2 + 0,4 . 0,2) + 190 . 65 . 0,2  

𝑵𝑹𝑲
′

,𝒑𝒃
= 16150 𝑁 = 16,15 𝑘𝑁 

 

De acordo com as prescrições da ETAG 029 (EOTA, 2013), semelhante ao 

conector mecânico demonstrado anteriormente, a força resistente à tração 

responsável, para que não ocorra a ruptura do conector, é mensurada pela relação 

(9), em que são utilizadas as seguintes variáveis: 

• 𝐴𝑠 = 78,53 mm², para área da seção transversal da rosca do conetor; 

• 𝑓𝑢𝑘 = 800 𝑀𝑃𝑎, para resistência última do conector. 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 𝐴𝑠  . 𝒇𝒖𝒌 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 78,53 . 800 

𝑵𝑹𝒌,𝒔
= 62831,85 𝑁 = 62,83 𝑘𝑁 

 

Na falta de uma formulação analítica sugerida pela regulamentação ETAG 01 

(EOTA, 1997) e ETAG 029 (EOTA, 2013) para os modelos de fixação utilizando 
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grout e resina, adotaram-se, como simplificação, os mesmos critérios de cálculo 

utilizados nas ancoragens mecânicas para obtenção da força máxima para o 

destacamento do cone. Como dados gerais para a ancoragem grauteada e com 

resina, neste trabalho, tem-se: 

• 𝑘1 = 7,2 √
𝑁

𝑚𝑚
 , considerando o material-base fissurado e a favor da 

segurança; 

• 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 19,9 𝑀𝑃𝑎; 

• ℎ𝑒𝑓 = 150,0 𝑚𝑚, como comprimento de ancoragem; 

•  
𝐴𝑐,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

= 1,0, como se trata de apenas uma ancoragem, a razão entre a área 

idealizada pelo cone é igual à área que leva em consideração o 

espaçamento entre as outras ancoragens; 

• ѱs,𝑁 = 1,0, devido ao fato de a ancoragem encontrar-se distante das 

bordas; 

• ѱre,𝑁 = 1,0, a carga de tração, neste caso, é idealizada agindo no eixo do 

conector; 

• ѱec,𝑁 = 1,0, instalou-se apenas uma ancoragem nas paredes avaliadas, 

consequentemente, não há o efeito de grupo.   

Novamente, utilizando a Equação 11, tem-se:  

 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑵𝑹𝒌
𝟎 ,𝒄  .

𝐴𝑐 ,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁  

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 𝑘1 . √𝑓
𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒

 . √(ℎ𝑒𝑓)
32

 .
𝐴𝑐 ,𝑁

𝐴𝑐
0

,𝑁

 . ѱs,𝑁  . ѱre,𝑁  . ѱec,𝑁  

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 7,2 . √19,9 . √15032

 . 1,0 . 1,0 . 1,0 . 1,0 

𝑵𝑹𝒌,𝒄 = 59005 𝑁 = 59,00 𝑘𝑁 

 

O modelo de aderência uniforme, apresentado abaixo e utilizado 

anteriormente para o conector mecânico, com base na regulamentação TR 029 
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(EOTA, 2010), permite quantificar a capacidade resistente à tração axial quanto ao 

escorregamento do conector. Utilizando a equação 15, tem-se: 

• 𝑓𝑏𝑘 = 10 𝑀𝑃𝑎, para a tensão de aderência entre conector e tijolo 

(ELIGEHAUSEN, R. & APPL, J., 2006, p. 3); 

• ∅ = 10,0 𝑚𝑚, para o diâmetro da rosca do conector; 

• ℎ𝑒𝑓 = 150,0 𝑚𝑚, como comprimento de ancoragem. 

 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 𝑓𝑏𝑘 . 𝜋 . ∅ . ℎ𝑒𝑓 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 10 . 𝜋 . 10 .150 

𝑵𝑹𝒌,𝒃 = 47123,89 = 47,12 𝑘𝑁 

 

A Tabela 15 mostra, de forma condensada, os resultados de forças axiais 

característica, em kN, obtidos por meio das formulações analíticas para cada 

configuração de ruptura estabelecida na regulamentação em estudo. 

 

Tabela 15 – Resultados em kN para cada configuração de ruptura utilizando o 
método analítico 

 
Rup. das juntas 
de argamassa 

Rup. do 
conector 

Rup. devido ao 
destacamento 

do cone 

Rup. por 
escorregamento 

do conector 

Conector 
mecânico 

8,08 62,83 25,15 26,70 

Conector com 
grout 

16,15 62,83 59,00 47,12 

Conector com 
resina 

16,15 62,83 59,00 47,12 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

  

Ao analisar a Tabela 15, o método analítico sugere que a ruptura ocorra nas 

juntas de argamassa, predominando essa configuração para os três tipos de 

conexões por apresentar o menor valor de força resistente. Vale ressaltar que, em 

nenhuma das hipóteses de cálculo, foram utilizados os coeficientes de segurança 

para as resistências, isso porque as suposições de cálculo estão sendo aplicadas 
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para valores experimentais/característicos com base em Muñoz (2015), sendo 

também essa mesma metodologia empregada para os resultados numéricos da 

próxima seção. 

 

5.2 RESULTADOS A PARTIR DO ANSYS APDL 

 

 Neste tópico, exibem-se os resultados obtidos a partir do método numérico 

utilizando o software comercial ANSYS APDL. O principal objetivo desta seção 

consiste na demonstração das análises provenientes do MEF no que tange às 

análises de tensões, força máxima de arrancamento e deslocamento máximo do 

conector, ora para o modelo reduzido, ora para o modelo executado por Muñoz 

(2015). 

 

5.2.1 Resultados e análises para o modelo reduzido utilizando o MEF 

 

 Neste subitem, são abordados os resultados para o modelo reduzido 

conforme prescrito no processo metodológico utilizando o ANSYS APDL V. 14 e 

apresentado na seção 4.1. 

 A Figura 57 mostra resumidamente a evolução das tensões principais, por 

meio do range de cores ao longo da peça devido ao deslocamento imposto ao 

conector, referente ao primeiro passo de carga. A Figura 57a representa a estrutura 

saindo da posição inicial após aplicação do primeiro passo de carga agindo no 

conector; já a Figura 57b ilustra a primeira fase em que a força de arrancamento 

supera a força de atrito entre o conector e o grout, resultando nas Figuras 57c e 57d, 

que mostram o desenvolvimento do deslocamento do aço; a Figura 57e explicita a 

iminência do arrancamento total do conector e também pode-se notar o alívio das 

tensões principais nessa fase, no interior do maciço; e por fim, a Figura 57f mostra a 

peça metálica externa em relação ao tijolo e evidenciando a diminuição das tensões 

em ambos materiais, caracterizando a posição final dos sólidos (tijolo, grout e 

conector) no último substep de carga.  
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Figura 57 – Resumo da evolução das tensões principais ao longo de cada passo de 
carga de arrancamento 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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(f) 

    Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Com relação à força máxima de pull-out e ao deslocamento máximo vinculado 

a esse carregamento, os resultados mostram, ao analisar a curva ilustrada pela 

Figura 58, que esse esforço está diretamente associado à força de aderência 

presente no atrito lateral entre grout/conector, também afetado pela carga de 

confinamento no topo da alvenaria, sendo ambos responsáveis por manter o aço 

indeslocável até que a solicitação externa seja superior a essas forças dissipativas. 

A Tabela 16 ilustra de forma condensada estes resultados. 

 

Figura 58 – Curva de força de arrancamento x deslocamento do conector para o 
modelo reduzido 

 
    Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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Tabela 16 – Carregamento de tração máximo x deslocamento para o modelo 
reduzido 

Carga máxima (N) Deslocamento (mm) 

17,860 1,396 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Cabe aqui frisar que, de forma qualitativa, a curva representa bem o 

comportamento quanto ao pull-out, conforme mostram os ensaios de Muñoz (2015). 

Entretanto, como explicitado na seção 4.1, foi utilizado o mesmo elemento finito para 

modelar o tijolo, o grout e o conector. A justificativa para esse procedimento se deu 

devido ao fato do elemento finito solid65 não se mostrar consistente ao trabalhar em 

contato com o elemento solid185 sob tração, até mesmo para pequenos 

carregamentos, não havendo rigidez suficiente e parando a análise precocemente. 

 

5.2.2 Resultados das paredes de alvenaria e seus respectivos conectores 

utilizando o MEF 

 

 Neste subitem, são abordados os resultados para o modelo simplificado 

baseado em Muñoz (2015) e conforme prescrito no processo metodológico 

utilizando o ANSYS APDL V. 14 e apresentado na seção 4.2. 

Constatou-se que, mesmo processando um alto grau de detalhes para 

construção da malha de elementos finitos e adotando critérios rígidos para a 

construção do modelo, principalmente nas regiões de interfaces entre os elementos, 

os modelos para os três casos estudados não respeitaram quantitativamente o 

mesmo comportamento de força e deslocamento daquele apresentado no roteiro 

experimental realizado por Muñoz (2015), e, para este estudo a escala demonstrada 

por meio do gráfico de cores é irrelevante devido às disparidades dos resultados 

encontrados por meio do MEF divergindo da realidade, restringindo-se às análises 

qualitativas.   

 As Figuras 59 e 60 ilustram as tensões principais ao longo do eixo Z para a 

parede instalada com ancoragem mecânica. O range de cores na Figura 59 mostra a 
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ruptura na interface dos materiais (tijolo e aço) e ocorreu de maneira precoce no 

primeiro passo de carga, com tensões variando de 0,804.10-8 MPa a 0,747.10-7 MPa. 

 

Figura 59 – Tensões principais no eixo Z para o conector mecânico 

 
   Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14  (2018). 

 

Figura 60 – Configuração de ruptura na interface aço/tijolo da ancoragem mecânica  

 
   Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14  (2018). 

 

 A Figura 61 apresenta a configuração deformada para o conector mecânico. 

O range de cores varia de tons de azul, com deslocamentos brandos 

correspondendo a 2,45.10-6 mm, para tons avermelhados, com deslocamentos mais 

severos dos nós correspondendo a 2,45.10-3 mm na extremidade do conector. Já a 

Figura 62 representa, de forma detalhada, o campo de deslocamentos no conjunto 

(tijolos, argamassa e conector) e a área de influência desse campo provocado pelo 

esforço de tração.   
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Figura 61 – Deslocamento máximo da ancoragem mecânica no eixo Z 

 

 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14  (2018). 

 

Figura 62 – Demonstração dos deslocamentos na superfície da parede com 
ancoragem mecânica 

 
Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Para a ancoragem com conector químico, cujas tensões principais no eixo Z 

são representadas pelas Figuras 63 e 64, a ruptura ocorreu no terceiro passo de 

carga (load step), com tensões variando na faixa de 0,543.10-8 MPa a 0,267.10-6 

MPa. O espectro na Figura 64 mostra a região de ruptura na interface dos materiais 

(tijolo e resina), como esperado. 
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Figura 63 – Tensões principais no eixo Z para o conector químico: (a) primeiro load 
step; (b) segundo load step; (c) terceiro load step 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Figura 64 – Ruptura na interface resina/tijolo 

 
 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Para a configuração deformada, referente à parede com conector com resina 

epóxi, ilustrado na Figura 65, o espectro de cores varia de tons de azul, com 

deslocamento mínimo equivalente a 2,01.10-6 mm, para tons avermelhados, com 

deslocamento máximo equivalente a 4,04.10-2 mm, seguindo a mesma lógica do 

exemplo anterior, no que tange aos deslocamentos dos nós. A Figura 66 representa 

o campo de deslocamentos ao ser aplicado o último passo de carga de tração.  
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Figura 65 – Deslocamento máximo do conector químico no eixo Z: (a) primeiro load 
step; (b) segundo load step; (c) terceiro load step 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Figura 66 – Demonstração dos deslocamentos na superfície da parede com 
ancoragem química 

 
 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Para conector grauteado, as tensões principais no eixo Z são representadas 

pelas Figuras 67 e 68 e a ruptura ocorreu no quarto passo de carga (load step). 

Novamente, o estado de fissuração desenvolveu-se a partir da região de interface 

(grout e tijolo), com tensões variando entre 0,495.10-7 MPa a 0,660.10-6 MPa, 

ilustrado na Figura 68, repetindo o comportamento das paredes anteriores. 
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Figura 67 – Tensões principais para o conector com grout no eixo Z: (a) primeiro 
load step; (b) segundo load step; (c) terceiro load step; (d) quarto load step 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Figura 68 – Ruptura na interface grout/tijolo 

 
             Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Para a configuração deformada, referente à parede com conector grauteado, 

a conformação mais crítica, ilustrada na Figura 69, encontra-se no último passo de 

carga que representa o cone de arrancamento. A Figura 70 representa o campo de 
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deslocamentos, variando de 1,78.10-6 mm a 5,70.10-3 mm, ao ser aplicado o último 

passo de carga de tração antes da ruptura.  

 

Figura 69 – Deslocamento máximo do conector com grout no eixo Z: (a) primeiro 
load step; (b) segundo load step; (c) terceiro load step; (d) quarto load step  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 

 

Figura 70 – Demonstração dos deslocamentos na superfície da parede com 
ancoragem grauteada 

 
 Fonte: Elaboração do autor, a partir do ANSYS APDL V.14 (2018). 
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Ficou evidenciado o alto custo computacional, proporcionado pela alta taxa de 

elementos para construção desses três modelos. Como solução, foi necessário 

abster-se dos elementos de contato, considerando os elementos finitos já 

mencionados anteriormente presentes nas ligações entre conector/tijolo, 

conector/grout/tijolo e conector/resina/tijolo, como perfeitamente aderidos entre si.  

Devido a essa maneira de efetuar as ligações entre os nós, utilizando 

compartilhamento entre eles, as paredes de alvenarias romperam muito antes de 

atingir o carregamento máximo, não apresentando conformidade com as prescrições 

analíticas e os resultados de Muñoz (2015), como serão discutidos e comparados na 

seção a seguir. 

 

5.3 DISCUSSÃO E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A PAREDE DE 

ALVENARIA 

 

Frente ao apresentado, com relação às formulações analíticas, pode-se 

concluir que, em condições de igualdade do ponto de vista da instalação da 

ancoragem, ou seja, a força de arrancamento agindo no eixo da peça, distante das 

bordas e apenas um elemento de ancoragem, o comportamento da ligação é 

definida pelo comprimento de ancoragem. As formulações analíticas sugerem que a 

ruptura ocorra nas juntas de argamassa, predominando esse modo de falha nos três 

tipos de conexão (mecânica, com grout e com resina), destoando dos resultados 

experimentais e numéricos, que apresentaram ruptura por destacamento do cone, 

ainda que no modelo computacional os resultados apresentaram-se pequenos. 

Referente ao experimento in loco executado por Muñoz (2015) e a 

modelagem computacional, na tentativa de demonstrar alguma relação entre eles, 

foram constatadas algumas limitações do MEF, que levaram para resultados 

discrepantes em relação à campanha experimental, do ponto de vista da resultante 

do vetor força de arrancamento e deslocamento máximo para cada parede. O 

método numérico mostrou que, na iminência da primeira fissura, as análises são 

finalizadas, ou seja, não há como obter resultados até a fratura utilizando o 

programa comercial ANSYS APDL V. 14, como representado na campanha 

experimental. Um dos motivos apresentados se deve ao fato de a matriz rigidez não 
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apresentar resistência suficiente para suportar os esforços. Outra hipótese bastante 

plausível foi observada na transição entre conector/tijolo, conector/grout e 

resina/tijolo que, por mais detalhada que fosse a construção da malha de elementos 

finitos, na região do solid65, o programa emitia alertas de que os elementos 

estavam degenerados. Todos esses fatores corroboraram para as divergências dos 

resultados, sendo necessárias maiores investigações.   

Um resumo comparativo de cargas e deslocamentos, referente às paredes 

com ligações mecânica, química e com grout são ilustrados nas Tabelas 17 a 19, 

apresentando os resultados após a utilização das formulações analíticas, ensaios 

experimentais desenvolvidos por Muñoz (2015) e o MEF através do programa 

ANSYS APDL V. 14. 

 

Tabela 17 – Valores de cargas e deslocamentos máximos referentes ao pull-out 
utilizando conector mecânico 

Corpo de 
Prova 

Método Analítico (EOTA 
– ETAG 01, 1997) 

Campanha Experimental 
 (MUÑOZ, 2015) 

MEF 

Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

Carga 
(kN) 

Deslocamento (mm) 
Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

W_Brick_2 
8,08 - 

12,6 2,17 
0,257 2,45 . 10-3 

W_Brick_6 12,9 2,05 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Tabela 18 – Valores de cargas e deslocamentos máximos referentes ao pull-out 
utilizando conector químico 

Corpo de 
Prova 

Método Analítico (EOTA 
– ETAG 01, 1997) 

Campanha Experimental 
 (MUÑOZ, 2015) 

MEF 

Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

Carga 
(kN) 

Deslocamento (mm) 
Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

W_Brick_2 
16,15 - 

27,0 3,06 
2,08 4,04 . 10-2 

W_Brick_6 23,1 2,84 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 
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Tabela 19 – Valores de cargas e deslocamentos máximos referentes ao pull-out 
utilizando conector com grout 

Corpo de 
Prova 

Método Analítico (EOTA 
– ETAG 01, 1997) 

Campanha Experimental 
 (MUÑOZ, 2015) 

MEF 

Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

Carga 
(kN) 

Deslocamento (mm) 
Carga 
(kN) 

Deslocamento 
(mm) 

W_Brick_3 
16,15 - 

26,3 10,0 
1,62 5,70 . 10-3 

W_Brick_4 17,1 2,02 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Analisando os valores das Tabelas 17 a 19, é notória a discrepância no 

conjunto de resultados referente aos três métodos aplicados: analítico, experimental 

e numérico. Para todos os tipos de conexões, o método analítico apresenta-se mais 

conservador e com discrepância relativa5 considerável, quando comparado ao 

ensaio experimental. A Tabela 20 evidencia a discrepância relativa entre as 

formulações analíticas e os resultados de cada parede obtidos por Muñoz (2015) 

para este estudo. Analisando os resultados referentes ao MEF, por motivos já 

relatados, cabe ressaltar que os valores obtidos ultrapassaram 100% de 

discrepância relativa, corroborando para realização de mais investigações quanto ao 

método e exclusão, para efeito comparativo, ilustrado na Tabela 20.   

 

Tabela 20 – Comparação dos resultados  

Tipo de ligação Método analítico - Experimental  

Mecânica 55,9% / 59,7% 
Resina 67,2% / 43,0% 

Grauteada  62,8% / 5,90% 

            Fonte: Elaboração do autor (2018). 

 

Embora com diferenças percentuais elevadas, a ligação com conector 

químico se mostrou mais eficiente, com maior resultante de força para o 

arrancamento e deslocamento, seguida pelas conexões com grout e mecânica, 

respectivamente, em todos os métodos de análise. Destaque também para o MEF, 

que, apesar dos valores absolutos não estarem em consonância à realidade, 

 
5 Discrepância relativa é a diferença entre dois valores medidos de uma grandeza. Matematicamente, 

é expressado por ∆= |
𝑋′−𝑋′′

min (|𝑋′|,|𝑋′′|)
|, em que x’ e x’’ são medidas de uma grandeza (ARGOLLO, R. M., 

2013). 
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qualitativamente as ligações químicas (com resina e com grout) também se 

mostraram superiores em relação à mecânica, como nos outros resultados.  

Limitando as avaliações apenas para as formulações analíticas e a campanha 

experimental, com base nos resultados ilustrados neste estudo, apesar da 

heterogeneidade da alvenaria, foi constatado que as equações matemáticas para os 

modos de ruptura prescritos na ETAG 01 (EOTA, 1997), na ETAG 029 (EOTA, 2013) 

e na TR 029 (EOTA, 2010) mostram-se bastantes conservadoras frente aos 

resultados experimentais. Cabe ressaltar que esses resultados ainda poderiam ser 

reduzidos, caso fossem utilizados os fatores redutores de resistência, que são 

aplicados apenas para o E.L.U, o que não é o foco deste trabalho.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

No decorrer do Capítulo 2, discutiram-se os critérios de ruptura das 

ancoragens fixadas em alvenarias de tijolo maciço antigos. Entretanto, a ETAG 029 

(EOTA, 2013) e a TR 029 (EOTA, 2010) não preveem critérios para 

dimensionamento para esse tipo de ligação, sendo assim, foi feita uma analogia com 

base na formulação analítica proposta pela ETAG 01 (EOTA, 1997), utilizada para o 

material concreto, para obtenção da carga de pull-out.  

Já no Capítulo 3, apresentou-se a metodologia elaborada por Muñoz (2015) 

para execução da campanha experimental no que tange aos índices mecânicos dos 

materiais, geometria das peças, entre outros. No Capítulo 4, designaram-se os tipos 

de elementos e critérios de performance (lei constitutiva) de cada material e 

implementou-se cada parede computacionalmente utilizando o ANSYS APDL para, 

em seguida, realizar o ensaio de arrancamento para o modelo não linear. 

Durante este trabalho, foram apresentadas diversas propriedades mecânicas 

e o alto grau de heterogeneidade das alvenarias de tijolo cerâmico antigas. Neste 

estudo, mostrou-se que, apesar de ser um material extremamente popular, as 

incertezas são consideráveis, o que dificulta muito a caracterização e uniformidade 

do material. Posteriormente, dissertou-se sobre as diferentes tipologias das 

ancoragens, podendo ser mecânica, químicas e com grout, e também realizaram-se, 

através de uma abordagem analítica, os variados modos de ruptura com base na 

ETAG 01 (EOTA, 1997), ETAG 029 (EOTA, 2013) e TR 029 (EOTA, 2010).  

Em seguida, discorreu-se sobre o roteiro experimental executado por Muñoz 

(2015), sendo este o responsável por delimitar o tema deste estudo e possibilitar, 

utilizando a ferramenta computacional ANSYS APDL, a modelagem das paredes 

com conectores mecânico, químico e grauteado. 

De acordo com os exemplos implementados, utilizando a ferramenta 

computacional, constataram-se algumas limitações desde a construção do modelo 

até o processamento da estrutura. Foi observado, ao tentar representar o modelo 
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experimental, que este que não continha simetria, verificou-se elevado consumo 

computacional comprometendo até mesmo a confecção da geometria da parede. 

Outra dificuldade foi proporcionar o compartilhamento de nós da malha na região de 

transição dos materiais na proximidade do conector, sem que houvesse elemento 

degenerado. 

Mesmo adotando elementos hexaédricos muito pequenos e bem conformados 

nas geometrias das peças, quantitativamente, o MEF não se mostrou eficaz. Os 

problemas param de ser processados na iminência da fissuração, já que o programa 

entende que a partir daí não existe mais matriz de rigidez. Uma possível solução 

seria utilizar alguma ferramenta de cálculo que trabalhe com elementos fissurados, 

uma vez que este recalcula uma nova matriz de rigidez e permite a continuação da 

avaliação até fratura do material.   

Qualitativamente, as paredes evidenciaram resultados coerentes ao compará-

las com a parte experimental. Foi possível perceber que o primeiro estágio de 

fissuração ocorreu nos elementos de interface de cada parede (com ancoragem 

mecânica, ancoragem química e ancoragem com grout) e a forma de ruptura 

apresentou-se semelhante ao destacamento de cone, como mostrado no roteiro 

prático em campo e no modelo numérico através dos gráficos de cores.  

Para os três tipos de conexões, os ensaios in loco apresentaram melhores 

resultados ao compará-los com as formulações analíticas e o MEF, com destaque 

para os conectores com resina e com grout. O método analítico mostrou-se muito 

aquém do esperado, com equações matemáticas simplórias, não levando em 

consideração a heterogeneidade do material, por exemplo. Quanto ao MEF é 

necessário utilizar outro programa que permita que análise siga até a fratura do 

material para ampliar o campo de discussões quanto à aplicação do método para as 

alvenarias antigas.     

  

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Durante este trabalho, evidenciou-se a necessidade de informações mais 

especificas referente aos parâmetros dos materiais, principalmente das alvenarias 
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de tijolos antigos, das argamassas e das resinas poliméricas. Logo, como sugestão, 

no intuito de suprir estas necessidades e também oferecer maior contribuição para 

ciência, os seguintes pontos poderão ser retomados e discutidos, dando 

continuidade à pesquisa: 

• Realizar, inicialmente, uma análise bidimensional para os três tipos de 

ancoragens apresentadas neste trabalho; 

• Trabalhar com modelos geométricos menores, no intuito de permitir um menor 

consumo computacional e maior conhecimento do comportamento mecânico 

dos materiais, principalmente o tijolo e a argamassa; 

• Verificar os mesmos procedimentos com outros materiais e diferentes leis de 

materiais contidos na biblioteca do ANSYS ADPL ou em outro software, como 

por exemplo o LS-DYNA, possibilitando outras discussões; 

• Implementar as paredes em alvenaria de tijolos antigos pelo método dos 

elementos discretos (ou SPH – Smoothed Particle Hydrodynamics). 
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