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Numerical and experimental evaluation of masonry 
prisms	by	fi	nite	element	method

Avaliação numérico-experimental de prismas de 
alvenaria estrutural pelo método dos elementos fi nitos

Abstract  

Resumo

This work developed experimental tests and numerical models able to represent the mechanical behavior of prisms made of ordinary and high 
strength concrete blocks. Experimental tests of prisms were performed and a detailed micro-modeling strategy was adopted for numerical analy-
sis. In this modeling technique, each material (block and mortar) was represented by its own mechanical properties. The validation of numerical 
models was based on experimental results. It was found that the obtained numerical values of compressive strength and modulus of elasticity 
diff er by 5% from the experimentally observed values. Moreover, mechanisms responsible for the rupture of the prisms were evaluated and com-
pared to the behaviors observed in the tests and those described in the literature. Through experimental results it is possible to conclude that the 
numerical models have been able to represent both the mechanical properties and the mechanisms responsible for failure.

Keywords: numerical simulation, concrete prisms, prisms failure modes.

No presente trabalho desenvolveram-se ensaios experimentais e modelos numéricos capazes de representar o comportamento mecânico de 
prismas confeccionados com blocos de concreto comuns e de alta resistência. Foram realizados ensaios experimentais de prismas e, para a 
análise numérica, adotou-se como estratégia de modelagem, a micromodelagem detalhada, onde cada material (bloco e argamassa) foi repre-
sentado por suas propriedades mecânicas. A validação dos modelos numéricos foi realizada com base em resultados experimentais realizados. 
Verifi cou-se que os valores obtidos numericamente de resistência à compressão e módulo de elasticidade diferem 5% em relação aos valores 
observados experimentalmente. Ainda foram avaliados quais os mecanismos responsáveis pela ruptura dos prismas, comparando-se tanto com 
o comportamento verifi cado nos ensaios, quanto com os descritos na literatura. Por meio dos resultados experimentais conclui-se que os mode-
los numéricos foram capazes de representar tanto as propriedades mecânicas quanto os mecanismos responsáveis pela ruptura.   

Palavras-chave: simulação numérica, prismas de concreto, modos de ruptura prismas.
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1. Introdução

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo onde os elementos 
que desempenham a função estrutural são os mesmos que fazem 
a vedação da estrutura, permitindo assim uma maior racionaliza-
ção. Como este sistema tem sido cada vez mais utilizado na cons-
trução civil surge a necessidade de que a indústria desenvolva 
novos materiais. 
Segundo (Castro [1]), a utilização de minerais (sílica ativa, argila 
calcinada) e aditivos plastificantes tem proporcionado blocos com 
maior resistência e menor permeabilidade, sendo denominados 
blocos de elevada resistência. Entretanto, apesar do desenvolvi-
mento de novos materiais e da utilização de estruturas cada vez 
mais esbeltas, as normas de cálculo não acompanharam essas 
evoluções, devido principalmente à falta de modelos experimen-
tais e matemáticos que expliquem o complexo comportamento 
das unidades e juntas trabalhando como um material compósito. 
Como um programa experimental de ensaios em paredes é one-
roso, grande parte dos autores concorda que é possível estabe-
lecer uma relação entre a carga e modo de ruptura das paredes, 
estudando-se o comportamento dos prismas, o que permitiria a 
redução dos custos dos ensaios. Ainda dentro da possibilidade 
de redução de custos, uma alternativa bastante utilizada para se 
estudar um determinado fenômeno diz respeito a simulações nu-
méricas, uma vez que estas, desde que calibradas, são capazes 
de fornecer informações sobre o comportamento estrutural e dar 
subsídios para determinar, com segurança, os parâmetros a se-
rem utilizados em normas de projeto. 
Para que o modelo numérico seja confiável e preciso é necessário 
que seja feita uma descrição completa do material com base nos 
resultados experimentais. Uma vez calibrado o modelo, podem-
-se variar os parâmetros desejados e verificar o efeito isolado de 

cada um. De acordo com (Oliveira [2]), pelo fato das juntas de 
argamassa atuarem como planos de ruínas, essas são responsá-
veis pela maior parte dos fenômenos não lineares que ocorrem na 
estrutura, o que torna o processo de modelagem computacional 
ainda mais complexo. 
Dentro deste contexto, pretende-se com este trabalho apresentar 
a calibração de modelos numéricos de prismas, com base nos 
resultados experimentais obtidos por (Oliveira [2]) e pelos autores 
deste trabalho. Utilizando os resultados da modelagem numérica 
serão estudados os mecanismos responsáveis pela ruptura, com-
parando-se com comportamento observado durante os ensaios. 

2. Contextualização

Com o objetivo de embasar a discussão dos resultados (item 4), 
serão apresentadas algumas conclusões, acerca de prismas, obti-
das por outros pesquisadores.

2.1 Comportamento das argamassas na alvenaria

As alvenarias quando submetidas a um carregamento vertical ge-
ram um estado de tensões que provoca, na argamassa de assen-
tamento, tensões horizontais devidas à aderência existente entre 
a unidade e a argamassa. Logo, em um prisma ou parede, esta 
encontra-se submetida a um estado triaxial de tensões, apresen-
tando, portanto, comportamento diferente do obtido em ensaios 
uniaxiais. Ressalta-se que, sob um estado triaxial de tensões, 
ocorrem mudanças nas propriedades mecânicas tais como: resis-
tência à compressão, variação do módulo de elasticidade e coefi-
ciente de Poisson. Segundo (Mohamad [3]) e (Khoo [4]), o estudo 
do comportamento das argamassas confinadas é fundamental 
para se entender os mecanismos de ruptura em prismas e pare-

Figura 1
Ruptura em prismas de blocos de concreto, com assentamento parcial, (Mohamad [3])
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des (tração no bloco, esmagamento localizado nas faces do bloco, 
ou esmagamento da interface). Assim, os dois autores estudaram 
o aumento da resistência à compressão da argamassa em função 
do aumento da tensão confinante, possibilitando a obtenção de 
envoltórias de rupturas.  A equação ( 1 ) e ( 2 ) correspondem às 
envoltórias propostas por (Mohamad [3]) e (Khoo [4]), respectiva-
mente, para argamassa de traço 1:1:6.

(1) 
arg arg 2,6 tmf f f*= + ×

(2) 
arg arg 2,3 tmf f f*= + ×

onde:
∗argf  corresponde à resistência à compressão da argamassa 

confinada;
argf  corresponde à resistência à compressão uniaxial da  

argamassa;
tmf  corresponde à tensão de confinamento transversal.

2.2 Resistência ao cisalhamento na interface

A resistência ao cisalhamento das juntas de argamassa possui um 
comportamento que pode ser descrito através da lei de Coulomb, 
dada pela equação ( 3 ), (Riddington [5]).

(3)
onde:

ut  é a resistência ao cisalhamento da junta horizontal ou vertical;

0vf  é a resistência ao cisalhamento por aderência inicial, também 
denominada coesão; 
σ  é a tensão de pré-compressão normal à junta;
ϕ  é o ângulo de atrito do material.

2.3 Modos de ruptura dos prismas

É de consenso entre pesquisadores que o modo de ruptura dos 
prismas e paredes varia em função das propriedades mecânicas 
de seus materiais constituintes, tais como módulo de deformação 
e capacidade resistente da argamassa. 
Estudos conduzidos por (Hamid e Drysdale [6]) sugerem que o 
mecanismo de ruptura na alvenaria ocorre devido ao surgimento 
de um estado biaxial tração e compressão, por consequência da 
pouca rigidez da argamassa. De acordo com os autores, o impe-

dimento da deformação lateral da argamassa, pela unidade, faz 
com que surjam tensões de confinamento na mesma, de modo 
que a capacidade resistente desta aumenta consideravelmente. 
Analisando os resultados experimentais, concluiu-se que quando 
a tensão atuante/resistência à compressão dos prismas 
atinge cerca de 80%, acontece o surgimento de microfissuras ao 
longo de toda extensão dos prismas.
Assim como os autores, (Mohamad [3]) realizou testes experimen-
tais em prismas de blocos de concreto assentados com argamas-
sa somente nas faces longitudinais. Foi observado na ruptura, o 
desenvolvimento de tensões de tração na face lateral causadas 
pela rotação e esmagamento dos apoios. Este mecanismo de rup-
tura é semelhante ao de vigas, onde o esmagamento da argamas-
sa lateral induz tensões horizontais que levam o material à ruptura 
por flexão, podendo ser visualizado na Figura 1. 
Em seus ensaios, (Romagna [7]) avaliou o comportamento me-
cânico de prismas de concreto submetidos à compressão. O au-
tor observou que além de se desenvolver intensa fissuração na 
interseção entre os septos transversais e longitudinais, ocorria o 
esfacelamento da superfície do bloco. Ainda foi relatado, que, em 
pontos específicos havia o fendilhamento das paredes dos blocos, 

Figura 2
Curva de ruptura dos prismas não-grauteados, 
(Juste [9])

Tabela 1
Resultados experimentais, Autores

Dados experimentais (Autores)

Blocos* Prisma** Argamassa*

Dimensão (cm) fbm (MPa) Ecm (MPa) ftb,ind (MPa) fpm (MPa) Epm (MPa) fa (MPa) Ea (MPa)

15 x 19 x 29 35,19 35,37 1,76 10,60 8006,00 11,80 9293,05

 *Resultados dados em relação à área líquida; ** Dados na área bruta
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tal situação é decorrente da perda da capacidade resistente da 
argamassa nesses pontos, levando à sobreposição das unidades 
e consequente esmagamento das mesmas.  
Dentro deste contexto, pode-se ainda mencionar a pesquisa re-
alizada por (Cheema e Klingner [8] apud Juste [9]), em que es-
tes desenvolveram expressões matemáticas capazes de prever 
a tensão de compressão necessária para ocorrência de cada tipo 
de ruptura (tração no bloco, esmagamento do bloco ou esmaga-
mento da argamassa), em função da relação entre os módulos de 

elasticidade da argamassa e do bloco, presentes em prismas não 
grauteados. Com base nessas expressões foi possível traçar o 
gráfico indicado na Figura 2, onde para relações 
a ruptura ocorre, preferencialmente, por esmagamento da junta de 
argamassa (região 2 da Figura 2), para a ruptura 
acontece por tração no bloco (região 1 da Figura 2).

3. Material e métodos

Neste trabalho, foi realizada a simulação numérica dos prismas 
ensaiados pelos autores deste trabalho e por (Oliveira [2]). Em 
ambos, os prismas foram produzidos utilizando argamassamento 
parcial e blocos de concreto, sendo que os autores deste trabalho 
utilizaram blocos de elevada resistência e (Oliveira [2]) utilizou blo-
cos comuns. Para calibração e validação dos modelos numéricos 
foram utilizados os resultados experimentais e a descrição dos 
modos de ruptura certificados experimentalmente. 

3.1 Material

Na Tabela 1 e Tabela 2, são apresentados os resultados experimen-
tais utilizados na construção e validação dos modelos numéricos ob-
tidos pelos autores e (Oliveira [2]), respectivamente. Na Figura 3ab, 
são apresentados os modos de ruptura visualizados nos ensaios ex-
perimentais pelos e autores e (Oliveira [2]), respectivamente. 
Deve-se ressaltar que para realização da modelagem numérica, via Mé-
todo dos Elementos Finitos, utilizou-se o software comercial ABAQUS. 

Figura 3
Modo de ruptura de prismas de blocos de 
concreto, Autores e (Oliveira [2])

A B

Figura 4
Aspecto geral das malhas para os prismas

Tabela 2
Resultados experimentais, (Oliveira [2])

Dados experimentais (Oliveira [2])

Blocos* Prisma** Argamassa*

Dimensão (cm) fbm (MPa) Ecm (MPa) ftb,ind (MPa) fpm (MPa) Epm (MPa) fa (MPa) Ea (MPa)

14 x 19 x 39 18,65 18,10 0,91 4,49 8420,00 3,52 6800,00

 *Resultados dados em relação a área líquida; ** Dados na área bruta 
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3.2 Métodos

Para modelagem numérica dos prismas optou-se por realizar uma 
micromodelagem detalhada, em que cada componente do prisma 
foi representado por suas próprias propriedades mecânicas e di-
mensões. Foi ainda necessário o fornecimento de parâmetros para 
completa discriminação da interface bloco/argamassa (item 3.5).

3.3 Descrição dos modelos

O elemento finito utilizado para geração da malha dos blocos e 
argamassas foi o C3D8, que é um elemento sólido de oito nós 

com interpolação linear e integração completa, capaz de repre-
sentar as translações em x, y e z, uma vez que possui três graus 
de liberdade por nó.
A fim de facilitar a descrição dos modelos optou-se por identificar 
os modelos numéricos por PA e PO, sendo PA e PO relativos aos 
modelos numéricos cujos resultados experimentais utilizados para 
calibração e validação foram obtidos pelos presentes autores e 
por (Oliveira [2]), respectivamente.   
Realizando-se os testes de malha decidiu-se por utilizar, para o mo-
delo PA, elementos com dimensão de 1 cm para os blocos e 5 mm 
para a argamassa, enquanto que, para o modelo PO utilizaram-
-se elementos de 2 cm para os blocos e 5 mm para a argamassa.  

Figura 5
Condição de contorno para os prismas

B B BA B1 B2

Figura 6
Continuação condição de contorno para os prismas

B BC1 C2
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A diferença entre a malha dos dois modelos ocorre devido a menor 
quantidade de interfaces no modelo PA, o que permitiu um maior refina-
mento da malha dos blocos a um custo computacional ainda razoável. 
Na Figura 4 é apresentado o aspecto geral das malhas para os modelos.
A respeito do carregamento, optou-se por impor deslocamento 
prescrito (de 1,0 cm) a toda superfície superior, deste modo todos 
os nós da superfície encontram-se sujeitos a um movimento de 
corpo rígido.  O método de análise para os modelos foi o Static 
General, Newton Raphson.
Com relação às vinculações, ambos os modelos tiveram as mes-
mas condições de contorno apresentadas na Figura 5abc, sendo: 
a) restrição à translação em z, na base do bloco inferior, Figura 
5a; b) restrição ao deslocamento em x tanto no bloco (1), quanto 
na argamassa (2), Figura 5b; c) restrição ao deslocamento em y 
tanto no bloco (1) (as restrições x e y apresentadas para os blocos 
e juntas, foram impostas, respectivamente, a todos os blocos e  
juntas do modelo) quanto na argamassa (2), Figura 5c.

3.4 Modelo constitutivo

O modelo constitutivo utilizado para representar o comportamen-
to mecânico dos blocos e argamassas foi o Concrete Damaged 
Plasticity. Segundo (Kmiecik e Kaminski [10]), este modelo é uma 
adaptação do modelo de Drucker-Prager, que também é utilizado 
para representar o comportamento mecânico de materiais frágeis.
No Concrete Damaged Plasticity (CDP), a equação que define a 
superfície de Drucker Prager é modificada por um parâmetro Kc 
igual à 2/3, Figura 7. Vale ressaltar que este modelo foi proposto 
por (Lubliner et al. [11]). 
Ainda em relação ao modelo constitutivo, para que este seja utili-
zado, é necessário definir parâmetros essenciais para sua calibra-
ção. Sendo eles:

3.4.1 Comportamento à compressão uniaxial em 
 domínio inelástico     

No modelo constitutivo (CDP) as deformações elásticas (eel) e ine-
lásticas ( inele ) são calculadas de maneira independente, sendo 
posteriormente somadas para se obter a deformação total (e ), 
onde as eel dependem apenas do módulo de deformação e do co-
eficiente de Poisson e as inele  são obtidas a partir da curva tensão 
versus deformação. 
Entretanto em muitos casos é difícil obter essas curvas experi-
mentalmente, no entanto, alguns autores e normas apresentam 
formulações empíricas, na qual basta que o pesquisador forneça 
parâmetros, que geralmente, são de fácil determinação.
A curva de compressão utilizada neste trabalho foi proposta 
por (Guo [12]). Na qual a fase elástica, considerada até 30% 
da tensão máxima, é obtida a partir da relação entre o módulo 
de elasticidade e a deformação, enquanto que a fase inelásti-
ca é dada pela formulação proposta por (Guo [12]). Na Figura 
8, apresenta-se um esquema de como ficará a curva tensão  
versus deformação.
Como relatado, a curva é composta por dois trechos, sendo, as 

Figura 7
Influência do parâmetro Kc sobre a forma da superfície de escoamento
Fonte: Aguiar (2014)

Figura 8
Comportamento do concreto à compressão, 
curva genérica
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formulações que compõem cada trecho, dadas pelas equações  
( 4 ),( 5 ),( 6 ),( 7 ),( 8 ) e ( 9 ): 
- 1º trecho elástico

(4) 
c cmEs e= ×

- 2º trecho inelástico

(5)

(6)
 

2
1

( 1)
bm

c

d

f
x

x x
s

a
= >

-

onde:

(7)
 

1c

x
e

e
=

(8)
 

1

cm
a

c

E

E
a =

(9) 1.5 3da£ £

em que:
-Ecm corresponde ao módulo elástico inicial (considerando uma 
tensão de 0,3 fbm );
- 1cE corresponde ao módulo secante (considerando a tensão máxima). 

Figura 9
Variação do parâmetro ad.
Fonte: Guo (2014)

Figura 10
Curva tensão versus deformação inelástica, 
curva genérica

Tabela 3
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, (Oliveira [2])

Tabela 4
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, Autores

(Oliveira [2])

Blocos* Argamassa

fbm 

(MPa)
Ecm 

(MPa)
ad ec1 (‰)¹ ecu (‰)

fa 

(MPa)
Ea (MPa) ad ec1 (‰)¹ ecu (‰)

18,64 18115,0 2,3 2,24 30 3,52 6796,7 0,4 1,883 10

*As propriedades dos blocos são relativas à área líquida; ¹O valor da deformação específica na carga de pico foi determinado a partir da curva 

tensão versus deformação obtida experimentalmente.

Autores

Blocos* Argamassa

fbm 

(MPa)
Ecm 

(MPa)
ad ec1 (‰)¹ ecu (‰)

fa 

(MPa)
Ea (MPa) ad ec1 (‰)¹ ecu (‰)

35,37 35459,14 2,3 2,3 30 11,80 9293,05 0,4 1,9 30

*As propriedades dos blocos são relativas à área líquida; ¹O valor da deformação específica na carga de pico foi determinada a partir dos valores 

sugeridos pelo Fib Bulletin 65: Model Code  2012 [16].
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O parâmetro da afeta o trecho descendente da curva, Figura 9, e 
deve ser calibrado. 
Deve-se fornecer ao programa apenas a parcela relativa à de-
formação inelástica da curva tensão versus deformação, logo é 
necessário subtrair da deformação total a parcela relativa à defor-
mação elástica. Para isso, utiliza-se a equação ( 10 ):

(10)
 

c
inel

cmE

s
e e= -

Aplica-se esta equação a todos os pares ordenados, construindo, 
assim, a curva a ser fornecida ao software, Figura 10.

Os valores dos parâmetros necessários para construção da cur-
va analítica tensão versus deformação dos blocos e argamassa 
são apresentados na Tabela 3 e Tabela 4. Os valores de αd foram 
obtidos a partir do formato das curvas experimentais obtidas por 
(Oliveira [2]). Para as curvas dos autores adotaram-se os mesmos 
valores obtidos por (Oliveira [2]).

3.42 Comportamento à tração uniaxial em domínio inelástico     

De mesmo modo que na compressão, deve-se indicar o comporta-
mento à tração do material. Desta forma, é preciso fornecer a cur-
va tensão versus deformação à tração, sendo também composta 
de uma parcela elástica e outra inelástica, (Guo [12]), Figura 11. A 
fase elástica é dada pela equação ( 11 ) e a fase inelástica dada 

Figura 11
Curva tensão versus deformação inelástica, 
curva genérica compressão

Figura 12
Curva tensão versus deformação inelástica, 
curva genérica tração

Tabela 5
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, (Oliveira [2])

Tabela 6
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, Autores

(Oliveira [2])

Blocos* Argamassa

fbtm 

(MPa)
Ecm (MPa) ect1 (‰)¹ ecu (‰)

fat 

(MPa)
Ecm (MPa) ec1 (‰)¹ ecu (‰)

2,11 18115,1 0,1164 0,9 0,7 6796,7 0,1021 0,9

*As propriedades dos blocos são relativas à área líquida.

Autores

Blocos* Argamassa

fbtm 

(MPa)
Ecm (MPa) ect1 (‰)¹ ecu (‰)

fat 

(MPa)
Ecm (MPa) ec1 (‰)¹ ecu (‰)

3,23 35459,14 0,0912 0,9 1,97 9293 0,2 0,9

*As propriedades dos blocos são relativas à área líquida.
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pelas equações  ( 12 ), ( 13 ), ( 14 ) e ( 15 ).
- 1º trecho elástico

(11) 
btm cmf E e= ×

- 2º trecho inelástico

(12)
 

[ ]
1,7

1
t btm

t

x
f

x x
s

a
=

- +

onde:

(13) 0.312t btmfa = ×

(14)
 

ct

x
e

e
=

(15)
 

btm
ct

cm

f

E
e =

em que:
-Ecm  corresponde ao módulo de elasticidade tangente inicial;
- btmf corresponde à resistência à tração do material.
Para concreto, a (ABNT NBR 6118:2014 [17]) estima a resistência 
à tração como sendo  fctm = 0,3 • ( fck )

2/3
 . No entanto, como não 

existe nenhuma especificação quanto à resistência à tração para 
blocos e argamassas, foi adotado que essa é dada pela equação 
( 16 ):

(16) 2/30.3 ( )btm bmf f= ×

Assim como na compressão, deve-se fornecer a parcela relativa à 
deformação inelástica da curva tensão versus deformação (Figura 
11), para isto, subtrai-se da deformação total a parcela relativa à 
deformação elástica, conforme foi feito na equação ( 10 ). 
Os parâmetros de entrada utilizados na modelagem são apresen-
tados na Tabela 5 e Tabela 6. 

3.4.3 Degradação da rigidez do material

Quando a tensão no material ultrapassa a fase elástica, ocorre 
degradação da rigidez em função das deformações plásticas que 
surgem. Esta degradação pode ser determinada descarregando-
-se o material e verificando a inclinação do módulo secante no 
ponto em que se descarregou, comparado com a elasticidade ini-
cial. Como simplificação é admitido que este comportamento ocor-
ra apenas no ramo pós-pico da curva tensão versus deformação, 
Figura 13.  
A redução da inclinação é governada por duas variáveis indepen-
dentes, dc (dano à compressão uniaxial) e dt (dano à tração unia-
xial). Essas variáveis assumem valores de zero (0), para material 
não danificado, até um (1), para material totalmente danificado. 
Segundo (Cardoso [14]), estas variáveis podem ser definidas atra-
vés das equações ( 17 ) e ( 18 ):

(17)
 

1 c
c

bm

d
f

s
= -

(18)
 

1 t
t

ctm

d
f

s
= -

3.4.4 Parâmetros do modelo constitutivo Concrete 
 Damaged Plasticity

Além dos parâmetros anteriormente citados, é necessário forne-
cer ao ABAQUS outros parâmetros, responsáveis por permitir a 
expansão das equações de comportamento dos materiais em es-
tado uniaxial para o estado multiaxial (Aguiar [15]). Sendo eles:
n 00 / cb σσ : parâmetro que descreve a razão entre as tensões de 

escoamento no estado biaxial e uniaxial, sendo adotado neste 
trabalho, o valor default de 1,16 fornecido pelo ABAQUS, (SIMU-
LIA [13]).

n Ângulo de dilatância )(y : Segundo (Cardoso [13]), 
esse parâmetro está relacionado à inclinação que o po-
tencial plástico alcança para altas tensões de confina-
mento, enquanto que, (Kmiecik e Kaminski [10]) defi-
nem o ângulo de dilatância como sendo o ângulo de 
atrito interno do concreto e ainda recomendam a adoção de  

Figura 13
Degradação da Rigidez do material, SIMULIA [13]
Fonte: Simulia (2012)

A B
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y = 36º .
n Parâmetro de viscosidade )(m : parâmetro cuja função é fa-

cilitar o processo de convergência dos modelos numéricos, 
regularizando as equações constitutivas admitindo a viscoplas-
ticidade. Neste trabalho foi adotado o valor de m = 10-6, com 
base em um estudo preliminar em que se procurou o menor 
valor de viscoplasticidade de modo que facilitasse o processo 
de convergência sem afetar os resultados.  

n Parâmetro de excentricidade ρ : de acordo com a teoria de 
Drucker Prager, a superfície de escoamento no plano dos  
meridianos possui a forma de uma reta ( 0=ρ ). No entan-
to, ensaios experimentais indicam que a superfície de escoa-
mento assume a forma de uma hipérbole próximo do encontro 
com o eixo hidrostático ( 1,0=ρ ). Neste trabalho adotou-se 

0=ρ .

3.5 Descrição da interface bloco/argamassa

Para que o bloco e a argamassa trabalhassem em conjunto, foi 
necessário definir a interação entre eles. Isso foi feito utilizando-se 
o módulo Interactions do ABAQUS. Uma das opções de conta-
to entre duas superfícies, encontradas neste módulo, chama-se 
surface-to-surface contact, a partir da qual, foram definidas três 

propriedades de contato, sendo elas: Hard, Tangencial Behavior, 
Coesive Behavior e Damage.
n O contato do tipo Hard possui como propriedade a capacidade de 

impedir que uma superfície penetre na outra e ao mesmo tempo 
permite que haja uma separação entre elas após o contato. 

n O contato do tipo Tangencial Behavior serve para reproduzir o 
atrito que ocorre na ligação entre os materiais, sendo definido 
pelo coeficiente de atrito estático φ. Ele obedece à lei Coulomb, 
em que ocorre o aumento da resistência  ao cisalhamento em 
função do acréscimo da tensão de compressão. Duas caracte-
rísticas neste tipo de contato devem ser levadas em considera-
ção: a primeira, é que a parcela relativa à coesão é desprezada, 
e a segunda, é que é possível estabelecer uma tensão cisa-
lhante crítica máxt , de modo que, independente da magnitude 
da tensão normal, irá ocorrer deslizamento entre as superfícies 
sem aumento da resistência ao cisalhamento, quando a tensão 
cisalhante alcançar este valor crítico, Figura 14.

n O contato do tipo Coesive Behavior funciona como um tipo de 
borracha de espessura igual a zero, na qual é possível espe-
cificar a rigidez normal Knn e tangencial Kss, Ktt da interface. 
Pode-se ainda atribuir a este tipo de contato uma degradação 
da rigidez da interface, denominado Damage, na qual é neces-
sário fornecer apenas a energia de fratura da interface.

Na Tabela 7 e Tabela 8, são apresentados os parâmetros de entra-
da para definição das propriedades das interfaces.
Na Figura 15ab e na Figura 16ab, são mostradas as localizações 
das interfaces nos modelos de prisma. As posições das interfaces 
foram definidas a partir dos resultados experimentais, e corres-
pondem àquelas onde ocorreram as fissuras.

4. Resultados e discussão

4.1 Resistência à compressão e módulo 
 de deformação

A seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir das 
modelagens numéricas, comparando-os com os resultados obti-
dos experimentalmente apresentados no item 3.1. Uma vez vali-
dados os modelos numéricos, para cada caso, serão discutidos os 
possíveis modos de ruptura. Vale ressaltar que as propriedades 
dos blocos e argamassas que foram empregadas nas modelagens 
numéricas dos prismas são decorrentes dos resultados de carac-

Figura 14
Tangencial Behavior, SIMULIA [13]
Fonte: Simulia (2012)

Tabela 7
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, Autores

Tabela 8
Parâmetros de entrada para curva tensão versus deformação, (Oliveira [2])

(Autores) – Propriedades de interface

Tangential behavior Coevise behavior- N/m Damage initiation - MPa Damage evolution

ϕ  tmáx  
(MPa)

Knn Kss Ktt tn° ts° tt° Ef (Nm)

0,5 10,5 5000 2,1 106 2,1 106 0,91 0,23 0,23 50

(Oliveira [2]) – Propriedades de interface

Tangential behavior Cohesive behavior – N/m Damage initiation – MPa Damage evolution

ϕ  tmax  
(MPa)

Knn Kss Ktt tn° ts° tt° Ef (Nm)

0,5 10,5 5000 2,1 106 2,1 106 1,47 0,23 0,23 50
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terização mecânica obtidos experimentalmente. 
Apenas relembrando a convenção utilizada para identificação do 
modelo numérico tem-se: PO refere-se à modelagem numérica 
dos prismas ensaiados por (Oliveira[2]) e PA modelagem dos pris-
mas ensaiados pelos autores deste trabalho.
Na Tabela 9 e Tabela 10 são apresentadas comparações entre os 
resultados alcançados experimentalmente e numericamente para 

os prismas de (Oliveira [2]) e pelos autores, relativos à resistência 
à compressão uniaxial e ao módulo de deformação, determinado 
entre 0,5 MPa e 30% da carga máxima de ruptura.
Observa-se pela Tabela 9 e Tabela 10 que ambos os modelos 
numéricos dos prismas representaram bem o comportamento 
mecânico obtido experimentalmente, do ponto de vista da carga 
de ruptura e módulo de deformação, sendo a maior diferença 

Figura 15
Localização das interfaces com Coesive Behavior

B BA B

Figura 16
Localização das interfaces com Tangential Behavior e Hard contact

B BA B
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Figura 17
Tensão principal máxima obtida numericamente em Pa – apenas blocos: a) modelo PO; b) modelo PA

B BA B

Tabela 9
Comparação entre resultados experimentais e numéricos, PO

Tabela 10
Comparação entre resultados experimentais e numéricos, PA Autores

Comparação entre resultados experimentais de (Oliveira [2]) e numéricos obtido neste trabalho

ID
Resistência à 

compressão dos 
prismas (fp) MPa** 

Módulo de Def. 
(GPa)**

Resistência à 
compressão dos 

prismas (fp) MPa***

Módulo de Def. 
(GPa)***

PO – Exp. 5,16 8,17 9,42 14,92

PO – Num. 5,02 7,97 9,17 14,55

Diferença %¹ - 3% - 3% - 3% - 3%

** Resultados dados em relação à área bruta; *** Resultados dados em relação à área líquida; ¹ Em relação ao modelo experimental.

Comparação entre resultados experimentais e numéricos - Autores

ID
Resistência à 

compressão dos 
prismas (fp) MPa**¹

Módulo de Def. 
(MPa)**

Resistência à 
compressão dos 

prismas (fp) MPa*** 

Módulo de Def. 
(MPa)***

PA – Exp. 10,60 8006,40 18,47 13948,43

PA – Num. 10,11 7790,80 17,61 13572,82

Diferença %1 - 5% - 3% - 5% - 3%

**Resultados dados em relação à área bruta; ***Resultados dados em relação à área líquida; ¹Em relação ao resultado experimental.
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de cerca de 5% em relação ao modelo numérico dos autores. 
No entanto, é válido realizar uma comparação dos modos de 
ruptura, a fim de verificar a compatibilidade de comportamento 
entre o modelo experimental e numérico. Para tal, será verifica-
do o estado de tensões principais atuantes no instante da carga 
de ruptura. 

4.2 Tensões principais nos blocos

É apresentado na Figura 17ab o estado de tensão principal  
máxima que estava atuando (apenas nos blocos) no instante da 
carga de ruptura, para os modelos de PO e PA.
Pode-se observar na Figura 17a e Figura 17b que, no instante da 
carga de ruptura, a tensão à tração indireta na área líquida obtida 

Figura 18
Tensão principal mínima obtida numericamente em Pa – apenas blocos: a) modelo PO; b) modelo PA

B BA B

Figura 19
a) Tensão principal máxima; b) Tensão principal mínima – ambas obtidas numericamente em Pa – apenas 
argamassa: modelo PO

B BA B
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experimentalmente (0,91 MPa para blocos dos autores e 1,47 MPa 
para os de [2]) já havia sido ultrapassada, sendo este comportamento 
evidenciado nos flanges laterais que estavam sujeitos à flexão em 
função do argamassamento parcial. Tal comportamento também foi 
evidenciado no ensaio experimental, de acordo com os autores e [2]. 
Analisando-se somente a Figura 17b nota-se que, no instante da 
carga de ruptura, as paredes longitudinais mais externas dos blo-
cos apresentam tensões de tração maiores que a tensão à tra-

ção indireta dos blocos. Este comportamento deve-se ao esforço  
gerado pela tendência à expulsão das bordas externas da arga-
massa (devido ao carregamento vertical), de modo que não foi 
ultrapassada a resistência ao cisalhamento que se desenvolve 
entre o bloco e a argamassa, em função do atrito entre eles. 
Como na parte mais externa do cordão de argamassa o efei-
to do confinamento é menor, a argamassa tende a sofrer uma 
maior deformação dando origem ao efeito descrito. Foi observa-

Figura 20
a) Tensão principal máxima; b) Tensão principal mínima – ambas obtidas numericamente em Pa – apenas 
argamassa: modelo PA

B BA B

Tabela 11
Envoltórias de ruptura, PO – Argamassa

Tabela 12
Envoltórias de ruptura, PA – Argamassa

Mohamad [3] Khoo [4] Resultado numérico

farg¹ (MPa) ftm (MPa) farg* (MPa) farg* (MPa) farg* (MPa) ftm² (MPa)

3,52

1,00 6,12 5,82

24,16 11,40

2,50 10,02 9,27

5,00 16,52 15,02

7,50 23,02 20,77

10,00 29,52 26,52

12,50 36,02 32,27

¹ O valor da resistência à compressão uniaxial da argamassa foi obtido experimentalmente por Oliveira [2];

² O valor da tensão de confinamento foi obtido considerando o valor médio das tensões verticais que estavam atuando nas proximidades da 

máxima tensão principal mínima, ver [3].

Mohamad [3] Khoo [4] Resultado numérico

farg¹ (MPa) ftm (MPa) farg* (MPa) farg* (MPa) farg* (MPa) ftm² (MPa)

11,8

1,00 2,60 2,30

64,17 21,27

5,00 13,00 11,50

10,00 26,00 23,00

15,00 39,00 34,50

20,00 52,00 46,00

35,00 91,00 80,50

¹ O valor da resistência à compressão uniaxial da argamassa foi obtido experimentalmente por Castro [1];

² O valor da tensão de confinamento foi obtido considerando o valor médio das tensões verticais que estavam atuando nas proximidades da 

menor tensão principal mínima.
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do nesta pesquisa que, durante a realização dos ensaios, havia 
ocorrência da ruptura dos septos transversais, indicando assim 
o efeito de tração. 
Na Figura 18ab é apresentado o estado de tensão principal míni-
ma que estava atuando (apenas nos blocos) no instante da carga 
de ruptura, para os modelos PO e PA.
Observando a Figura 18a e Figura 18b no instante da carga de 
ruptura, a menor tensão principal mínima atuante nos blocos tam-
bém já apresentava valores próximos aos obtidos nos ensaios à 
compressão uniaxial na área líquida (18,64 MPa para PO e 35,37 
MPa para PA). Note que em ambos os modelos, as faces longitu-
dinais mais externas se encontram solicitadas a tensões próximas 
a carga de ruptura à compressão, o que indica que o fluxo de 
carregamento tende a se concentrar nas faces longitudinais. Nos 
experimentos realizados pelos autores, observou-se que, logo 
após a carga máxima, ocorria intensa fissuração das paredes lon-
gitudinais causando o seu esfacelamento.
Na Figura 18b é mostrado que para o modelo PA, a parte do bloco 
mais solicitada à compressão corresponde ao cruzamento dos sep-
tos longitudinais e transversais. Este efeito é decorrente do maior 
confinamento da argamassa nesta região, uma vez que a parte cen-
tral do cordão se encontra restringida ao deslocamento de ambos 
os lados.  Observa-se ainda que este fenômeno não ocorre para o 
modelo de PO, haja visto, que a relação entre os módulos de defor-
mação do bloco e da argamassa e o atrito, que se desenvolve na 
interface entre ambos, não são suficientes para manter um maior 
nível de confinamento, na parte central do cordão de argamassa. 
Para melhor entendimento deste efeito será verificado o estado de 
tensões ao qual as argamassas encontram-se submetidas. 

4.3 Tensões principais nos cordões de argamassa

Na Figura 19ab e na Figura 20ab são apresentados os estados 
de tensões principais nos cordões de argamassa para os modelos 
PO e PA. 
Analisando a Figura 19a (modelo PO) pode-se constatar que, 
devido ao efeito do confinamento, esta apresenta-se totalmente 
comprimida em suas duas direções. Enquanto que para o modelo 
PA (Figura 20a), o cordão de argamassa não se encontra total-
mente submetido a um estado triaxial de compressão, sendo a 

parte externa submetida à tração da ordem de 0,9 MPa, indicando 
assim o baixo confinamento nesta região. Este efeito não foi ve-
rificado no modelo PO, devido a menor relação 375,0/arg =bEE .
Com base na Figura 19b, verifica-se que em todos os pontos do 
cordão de argamassa, a tensão atuante de compressão foi maior 
que a obtida no ensaio uniaxial (PO – 3,52 MPa). Um comporta-
mento similar foi verificado na Figura 20b, onde toda a área em 
preto corresponde à tensão superior à obtida no ensaio de com-
pressão simples (PA – 11,80 MPa). Em ambos os casos, tal situ-
ação é decorrente do efeito do confinamento, uma vez que, sob 
estado triaxial de tensões, como é o caso, a resistência à com-
pressão do material aumenta significativamente.
Admitindo a equação ( 1 ) proposta por (Mohamad [3]) e a equa-
ção ( 2 ) obtida por (Khoo [4]), serão reproduzidas as envoltórias 
de ruptura, de modo a verificar se a menor tensão mínima principal 
(obtida numericamente) ultrapassa as envoltórias, para o nível de 
carga de ruptura. A intenção é verificar se houve o esmagamento 
da argamassa confinada triaxialmente. 
Utilizando-se as equações e sabendo que a menor tensão mínima 
principal vale 24,16 MPa e 64,17 MPa (PO e PA, respectivamen-
te), apresentam-se na Tabela 11 e Tabela 12 os valores das envol-
tórias de ruptura. Na Figura 21 e na Figura 22 são demostradas as 
envoltórias de ruptura para os dois modelos estudados. 
Considerando-se a Figura 21 e a Figura 22 é possível afirmar que 
no instante em que os modelos atingiam as cargas de ruptura, o 
modelo PO apresentava a menor tensão principal mínima próxima 
à máxima resistência à compressão triaxial. Enquanto que para o 
modelo PA, a menor tensão principal mínima já havia ultrapassado 
as duas envoltórias de ruptura. Vale ressaltar que apesar das duas 
envoltórias estimadas por (Mohamad [3]) e (Khoo [4]) serem apenas 
estimativas, (uma vez que para melhor avaliação deveria ser reali-
zado o estudo do comportamento triaxial das argamassas utilizadas 
pelos autores e por [2]), podem ser consideradas como ferramentas 
para auxiliar na determinação dos possíveis modos de ruptura.

4.4 Avaliação dos modos de ruptura

Com base nos itens 4.2 e 4.3 pode-se dizer que a ruptura do pris-
ma PO ocorreu devido a uma combinação de fatores, ou seja, pos-
suía extensas fissuras por flexão das paredes transversais, além de  

Figura 21
Envoltórias de ruptura, PO – Argamassa

Figura 22
Envoltórias de ruptura, PA – Argamassa
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esmagamento no bloco e na argamassa, sendo que a tração na fle-
xão foi forma de ruptura mais evidenciada no ensaio experimental. 
Comparando o modelo proposto por (Chema e Klinger [8]), indicado 
no item 2.3 e as conclusões obtidas numericamente, tem-se que para 
a relação 375,0/arg =bEE  a ruptura seria dada por tração no bloco, 
comportamento este também evidenciado na análise numérica.
Para o modelo PA tem-se que, no instante em que atinge a carga de 
ruptura, alguns pontos da argamassa já haviam superado sua re-
sistência à compressão confinada, permitindo deste modo o esma-
gamento localizado da junta. Este comportamento foi verificado em 
alguns pontos dos prismas durante a realização da pesquisa. De 
acordo com (Chema e Klinger [8]), o esmagamento da argamassa, 
ainda que localizado, pode causar concentração de tensões levan-
do ao surgimento de fissuras por compressão nos blocos. Nota-se 
que na Figura 18, a menor tensão principal mínima no bloco ultra-
passou o valor da resistência à compressão uniaxial deste, indican-
do também o esmagamento localizado no bloco.
Desta forma, o modo de ruptura do prisma PA consistiu simultanea-
mente da ruptura dos septos transversais, em função da flexão cau-
sada pelo argamassamento parcial (indução de tensões de tração), 
assim como do esmagamento localizado dos cordões de argamassa, 
responsáveis por induzir esmagamento localizado nos blocos. No-
vamente comparando o modelo proposto por (Chema e Klinger [8]) 
com o resultado numérico, tem-se que para a relação Earg / Eb = 
0,46 (indicado no item 2.3) a ruptura seria dada por tração no bloco, 
comportamento este, também evidenciado na análise numérica.

5. Conclusões

Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que os 
modelos numéricos foram capazes de reproduzir, além do compor-
tamento mecânico, o modo de ruptura de prismas compostos tanto 
por blocos de concreto comuns quanto de alta resistência. Sendo 
que a diferença entre a resistência à compressão e o módulo de de-
formação dos prismas obtidos numericamente e experimentalmen-
te foi da ordem de 3% para o modelo PO e 5% para o modelo PA. 
Ainda foi verificado que a ruptura dos prismas PA e PO ocorreram devi-
do a uma combinação de fatores, entre eles, e comum aos dois mode-
los, pode-se dizer que a tração devido à flexão dos septos transversais 
decorrentes do argamassamento parcial foi o modo de ruptura mais 
evidenciado tanto do ponto de vista experimental quanto numérico. 
Ainda que ambos os modelos evidenciaram o efeito de flexão dos 
flanges, tem-se que cada um, em função das propriedades me-
cânicas de cada material, apresentou algumas particularidades 
quanto aos mecanismos presentes no passo de carga correspon-
dente a carga máxima de ruptura.  
Observando o modelo PO tem-se o atrito que se desenvolve entre 
as interfaces bloco/argamassa foi suficiente para manter a arga-
massa totalmente confinada, no entanto, na iminência do esmaga-
mento do bloco, decorrente do esmagamento localizado da arga-
massa confinada, ocorreu a ruptura por tração dos septos. 
Considerando o modelo PA tem-se que este, em regiões próxi-
mas a face mais interna dos blocos, apresentou esmagamento 
localizado da argamassa seguido de esmagamento localizado dos 
blocos. Enquanto que na face externa, devido à tendência de ex-
pulsão da argamassa, ocorreu o surgimento de tensões de tração 
no bloco e na argamassa. Tal efeito não foi verificado no modelo 
PO, em virtude da menor relação entre o módulo de elasticidade 
do bloco e da argamassa.      
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