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Resumo 

 

A investigação das propriedades dinâmicas dos materiais tem vindo a aumentar, pois o 

efeito da velocidade de deformação influência a maioria dos materiais de construção. 

Apesar de já existirem muitos estudos acerca da influência da velocidade de deformação 

no aço e no betão, isso já não acontece com a alvenaria, existindo pouca informação na 

literatura. Torna-se por isso importante estudar o efeito da velocidade de deformação 

para uma modelação adequada e o dimensionamento de estruturas sob impactos de alta 

velocidade ou explosões. Pretende-se com este estudo perceber o comportamento dos 

materiais que constituem a alvenaria, tijolo e argamassa, para diferentes velocidades de 

deformação. Para esse efeito, será ser utilizada uma torre de queda, “Drop-Weight”, em 

provetes de tijolo, argamassa e alvenaria, com alturas e pesos distintos, introduzindo 

diferentes níveis de velocidades de deformação, desde os 4 s
-1

 até aos 199 s
-1

. O efeito 

da velocidade de deformação na tensão máxima, módulo de elasticidade, extensão de 

pico e energia de fratura em compressão será determinado através dos ensaios 

experimentais. Serão ainda estabelecidas relações empíricas para as propriedades do 

material sob a forma de fatores de incremento dinâmico (DIF). 

 

Palavras-chave: Alvenaria; Tijolo; Argamassa; Impactos; Velocidade de Deformação; 

Resposta Dinâmica; DIF. 
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Abstract 
 

The study of the dynamic properties of materials has increased in recent times. It is well 

established that the strain rate influences most of the materials used in construction. 

This effect on materials such as concrete or steel has been intensively investigated. 

However, similar studies on masonry materials such as clay bricks cannot be found in 

the literature easily. Understanding the strain rate effect on masonry materials is 

important for proper modelling and design of masonry structures under high velocity 

impacts or blast loads. This work aims at studying the behaviour of masonry and its 

components in compression at different strain rates. A Drop Weight Impact Machine 

will be used on clay brick, mortar and masonry specimens at different heights and 

weights introducing different levels of strain rate, ranging from 4 s
-1

 to 199 s
-1

. The 

strain rate effect on the ultimate strength, Young’s modulus and strain at peak strength 

will be determined from the experimental results. Empirical relations of dynamic 

increase factors (DIF) for these material properties will also be presented. 

 

Key words: Masonry; Clay brick; Mortar; Impact; Strain rate; Dynamic response; DIF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com os trabalhos realizados, que culminaram com esta dissertação de mestrado 

pretende-se perceber como o comportamento dos materiais que constituem a alvenaria de 

tijolo, i.e. tijolo e argamassa, é influenciado pela velocidade de deformação. As estruturas não 

estão apenas sujeitas a ações estáticas e podem estar sujeitas a impactos (Figura 1-1 a) ou 

explosões (Figura 1-1 b) que introduzem no sistema velocidades de deformação elevadas. 

Apesar de ser reconhecido que as velocidades de deformação influenciam o comportamento 

da maior parte dos materiais utilizados na construção, o dimensionamento de estruturas é 

usualmente controlado pelas propriedades estáticas dos materiais. Isto pode levar a previsões 

do comportamento e dano da estrutura diferentes da realidade, quando se trata de ações 

dinâmicas com elevadas velocidades de deformação. Pretende-se com este trabalho perceber 

qual a influência da velocidade de deformação na alvenaria e nos seus constituintes, tijolo 

cerâmico e argamassa, em compressão. As propriedades em estudo serão a tensão máxima, a 

extensão de pico, o módulo de elasticidade e a energia de fratura (em compressão). Além de 

uma vasta campanha experimental em regime dinâmico será ainda realizada uma campanha 

experimental em regime estático, que servirá de referência para comparação com os ensaios 

dinâmicos. Para a execução das campanhas experimentais apresentadas neste trabalho foi 

necessário recorrer a uma torre de queda (Drop Weight-DW) presente no Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade do Minho. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 1-1 – Exemplos de ações dinâmicas com elevadas velocidades de deformação: 

a) acidente de automóvel contra casa; b) explosão de gás. 

 

Apresenta-se em seguida uma breve descrição da organização do presente trabalho. No 

capítulo 2 foram abordados os vários tipos de construção em alvenaria, tendo como principal 
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foco, a construção em alvenaria de tijolo cerâmico. Foram apresentados os materiais em 

estudo, tijolo e argamassa, e também as diferenças existentes entre ações estáticas e ações 

dinâmicas, bem como as suas velocidades inerentes. Como este capítulo contém um estado da 

arte, foram apresentados diversos estudos sobre ensaios estáticos e dinâmicos nestes 

materiais, analisando cada um deles e apresentando os resultados existentes. 

No capítulo 3 foi apresentado o equipamento a ser utilizado para a realização dos 

ensaios bem como a instrumentação necessária para a sua realização. Foi também apresentado 

o procedimento utilizado na análise dos resultados. Por fim foi analisada a preparação dos 

provetes de tijolo, argamassa e alvenaria, que foram utilizados nos ensaios estáticos e nos 

ensaios dinâmicos. 

No capítulo 4 foram analisados os resultados estáticos para cada material e foram 

também analisados os resultados obtidos nos ensaios físicos, do tijolo e da argamassa, 

percebendo como estes materiais se comportam e também se os resultados físicos obtidos 

influenciam o comportamento dos materiais.  

No capítulo 5 foi apresentado o efeito provocado pelas ações dinâmicas sob os 

materiais em estudo. Os resultados dos ensaios dinâmicos foram aqui analisados estudando 

cada propriedade isoladamente e percebendo quais os fatores de incremento dinâmico (DIF) 

resultante para cada uma delas. Podem-se observar também exemplos da sequência típica de 

colapso obtido nestes ensaios. 

Por último, no capítulo 6, foram realizadas comparações entre os resultados obtidos 

para o tijolo, argamassa e alvenaria apresentando algumas conclusões sobre o comportamento 

dinâmico dos materiais isoladamente e também funcionando em conjunto. Foram analisados 

os DIFs de cada propriedade apresentando as devidas conclusões. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo será abordado o estudo da alvenaria, como técnica construtiva, 

incluindo a sua origem, onde se poderão visualizar variadas formas da sua construção, e 

também os materiais que a constituem. Serão apresentadas as propriedades em estudo de cada 

material e de que forma estas poderão influenciar a construção sujeita a diferentes tipos de 

carregamento. Por fim serão apresentados trabalhos realizados por outros autores sobre o tema 

da alvenaria submetida a elevadas velocidades de deformação e assim perceber o que já foi 

realizado até ao momento. 

 

2.1 Alvenaria 

 

Uma das técnicas mais antigas e duráveis de construção usadas pela humanidade é a 

alvenaria de tijolo cerâmico (Fernandes et al, 2010), pois não é muito dispendiosa e é de fácil 

execução. A alvenaria é considerada como um material heterogéneo, e os materiais que a 

constituem também podem ser blocos de betão, tijolo ou pedra, sendo estes blocos unidos 

através de argamassa (Figura 2-1). 

 

   

a) b) c) 

Figura 2-1 – Exemplo de diferentes tipos de alvenaria: a) bloco de betão; b) tijolo cerâmico; 

c) bloco de pedra. 

 

A alvenaria é uma tecnologia de construção com milhares de anos e tem vindo a ser 

melhorada ao longo dos tempos (Fernandes et al, 2010). A alvenaria antiga apresenta, além 

dos desafios comuns da alvenaria moderna, inerentes à sua heterogeneidade, um maior 

desconhecimento associado à deficiente caracterização dos seus componentes. O estudo das 

propriedades mecânicas permite uma melhor avaliação do comportamento, uma melhor 

definição de técnicas de reabilitação e reforço, e um melhor conhecimento das 

vulnerabilidades de um edifício ou elemento estrutural. Com o aumento da preocupação com 

a reabilitação e conversação de edifícios antigos (Lourenço, 2005) torna-se imperativo um 
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conhecimento mais aprofundado do comportamento destas estruturas, não apenas em regime 

quase-estático mas também em regime dinâmico. 

  

Neste trabalho ir-se-á estudar a alvenaria de tijolo cerâmico e argamassa, sendo estes 

materiais estudados em conjunto e isoladamente. O conhecimento das propriedades destes 

materiais em regime dinâmico não se encontra amplamente disponível na literatura (Burnett et 

al, 2007). Isso leva a que se assumam propriedades estáticas para a construção em alvenaria, 

podendo levar a uma previsão incorreta do comportamento e dano na estrutura (Baylot et al, 

2005; Moreland et al, 2005).  

O tijolo estudado neste trabalho é o de Galveias, uma vila situada no centro de 

Portugal, e produzido de forma artesanal. O objetivo é representar a construção de alvenaria 

antiga em Portugal.  

A argamassa é o elemento de ligação entre os blocos de tijolo. Apesar de este material 

ser uma pequena percentagem da alvenaria deve-se ter em conta que este é grande 

responsável pela distribuição de tensões na mesma, particularmente para esforços de tração 

(Mohamad G., 2007). A argamassa é normalmente constituída por cimento, cal e areia. 

Geralmente, esta não apresenta resistência ou módulo de elasticidade muito elevados, em 

comparação com o tijolo. Ao contrário das propriedades mecânicas, as propriedades físicas 

são bastante melhores para a argamassa, na medida em que a porosidade e a absorção de água 

são bastante mais reduzidas do que o tijolo antigo, o que pode levar a comportamentos 

bastante distintos. 

 

 

 

 

2.2 Propriedades estáticas dos materiais 

 

O conhecimento das propriedades dos materiais em estudo é muito importante para 

que se possa utilizar ao máximo as suas capacidades. A resistência à compressão no tijolo 

cerâmico e na alvenaria variam com a direção da aplicação da carga resultando num 

comportamento ortotrópico (Lourenço, 2005). Quando um material está sujeito a um esforço, 

como por exemplo, de compressão, ele poderá comportar-se de duas formas distintas. O 

comportamento elástico linear (Figura 2-2a), até que o material entre em cedência, pressupõe 

que o material poderá recuperar a sua forma original quando se deixa de exercer a força. A 
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partir do ponto em que o material entra em cedência este encontra-se, em geral, num regime 

plástico, sendo que assim o material não poderá recuperar a sua forma inicial (Figura 2-2b). 

  

  
a) b) 

 Figura 2-2 – Comportamento do material: a) elástico linear; b) plástico. 

 

Poderá acontecer que o material possua amolecimento, ou seja, que ocorra um 

decréscimo da resistência depois de ocorrer a tensão máxima. Os materiais podem ser 

considerados como dúcteis se apresentarem elevada deformação próximo da tensão máxima, e 

são considerados frágeis se existir reduzida deformação, ou seja, se a tensão última é próxima 

da tensão máxima (Figura 2-3). 

 

Figura 2-3 – Representação esquemática de distintos tipos de ductilidade em compressão. 

 

Interessa realçar que em ensaios de compressão estáticos as propriedades que nos 

permitem caracterizar o material, são a tensão máxima, a extensão de pico, o módulo de 

elasticidade (Figura 2-4a) e a energia de fratura em compressão (Figura 2-4b). A tensão 

máxima corresponde ao ponto máximo do gráfico tensão-extensão. O valor da extensão nesse 

ponto corresponde à extensão na tensão máxima. O módulo de elasticidade corresponde ao 

declive de uma reta que aproxima o gráfico tensão-extensão na sua parte linear (Figura 2-4a). 

A energia de fratura (GC) é determinada a partir do diagrama tensão-deslocamento depois de 

ocorrer a tensão máxima, ou seja, quando ocorre uma diminuição gradual da resistência do 

material até à rotura completa (Figura 2-4b). O procedimento que se utiliza para analisar a 
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energia de fratura pós-pico assemelha-se ao utilizado por Jansen e Shah (1997), calculando-se 

o deslocamento inelástico retirando o deslocamento de pré-pico inelástico ao deslocamento 

total. A energia de fratura pré-pico e pós-pico, Gpré e Gpós respetivamente, são calculadas 

através da integração dos respetivos diagramas (Figura 2-4b) (Vasconcelos, 2005). 

 

 

  
 

a) b) 

Figura 2-4 – Representação esquemática das propriedades dos materiais em compressão: 

a) módulo de elasticidade, E, tensão máxima, max e extensão de pico u; b) energia de fratura. 

 

 Kaushik et al (2007) realizou 84 ensaios de compressão em alvenaria de tijolo 

cerâmico maciço. O ensaio de compressão foi feito em prismas com 5 tijolos ligados por 

argamassa, com recurso a um atuador hidráulico, tendo utilizado transdutores de 

deslocamentos (LVDTs) para registar o deslocamento ao longo das 3 juntas de argamassa 

(Figura 2-5a). O ensaio realizou-se de acordo com as especificações ASTM, obtendo-se assim 

as curvas de tensão-deformação (Figura 2-5b). O autor obteve uma resistência média para o 

tijolo cerâmico de 20,8 MPa;, enquanto que para a argamassa obteve uma resistência média 

que variou entre 3,1 MPa e 20,6 MPa. Para os prismas de alvenaria a resistência média obtida 

variou entre 4,1 MPa e 7,5 MPa, com um módulo de elasticidade entre 2300 MPa e 

4200 MPa. Kaushik et al (2007) concluiu então que o módulo de elasticidade poderia variar 

entre 250 e 1100 vezes a tensão dos prismas de alvenaria. 
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a) b) 

Figura 2-5 – Exemplos de ensaios em alvenaria à compressão, Kaushik et al (2007): a) setup 

de ensaio; b) curvas tensão-extensão. 

 

Mohamad et al (2006) fez testes de compressão em argamassa para perceber qual a 

resistência desta com diferentes traços. Foram utilizados 6 provetes cilíndricos para cada traço 

de argamassa, com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Obtiveram-se curvas de tensão-

extensão (Figura 2-6) e daí retiram-se os módulos de elasticidade. Para além de estudar as 

argamassas, este autor realizou testes de compressão e de tração em prismas de blocos de 

betão para conseguir compreender o comportamento dos dois materiais em conjunto. 

Mohamad G. (2007) realizou ainda ensaios em provetes de argamassa obtendo a sua 

resistência à compressão, o seu módulo de elasticidade e o seu coeficiente de Poisson. As 

amostras foram ensaiadas aos 28 dias, recorrendo a cilindros, cubos e prismas de argamassas 

com diferentes composições. Este autor obteve resistências médias entre os 15.6 MPa e os 

6.6 MPa, concluindo que o aumento da relação água/ligante implica uma diminuição severa 

da resistência à compressão. Quanto ao módulo de elasticidade, os valores obtidos situaram-se 

entre os 9950 MPa e os 3600 MPa. 

 

 

Figura 2-6 – Curvas tensão-extensão de argamassas em compressão (Mohamad et al, 2006). 
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2.3 Propriedades dinâmicas dos materiais 

 

O estudo do comportamento dinâmico do tijolo cerâmico e da argamassa é limitado 

quando comparado com o aço ou o betão (Burnett et al, 2007). Quando se analisa o 

comportamento dinâmico do betão pode perceber-se que existe um aumento da sua resistência 

quando se dá um aumento da velocidade de deformação. No entanto, existem alguns 

resultados que indicam um comportamento semelhante para a alvenaria (Wei e Hao, 2008) 

(Figura 2-8). 

Normalmente, e de acordo com o Eurocódigo 0 (2009), durante a sua vida útil, uma 

estrutura poderá estar sujeita a dois tipos de ações. As ações estáticas que são conhecidas 

como aquelas que produzem velocidades de deformação relativamente baixas, e que são 

normalmente exercidos por cargas permanentes e cargas variáveis. As ações dinâmicas são as 

que produzem velocidades de deformação mais elevadas, produzidas normalmente por 

impactos e explosões (velocidades de deformação muito elevadas), ou por sismos 

(velocidades de deformação ainda pouco elevadas). Pode-se verificar através da Figura 2-7 

que existem variadas velocidades de deformação. Para ações quase-estáticas, a velocidade de 

deformação rondará normalmente os 10
-6

 s
-1

 enquanto que para ações dinâmicas rápidas a 

velocidade de deformação andará acima dos 10
2
 s

-1
. 

 

 

Figura 2-7 – Intervalo de velocidades de deformação para diferentes condições de 

carregamento (Riisgaard et al, 2007). 

 

As propriedades em estudo neste trabalho são a tensão máxima, a extensão de pico, o 

módulo de elasticidade e a energia de fratura em compressão. Conhecendo as propriedades 

dinâmicas e estáticas do material é possível determinar o fator de incremento dinâmico (DIF), 

que é a relação entre a resposta dinâmica e a resposta estática (Malvar e Crawford, 1998). 

Este fator já está presente em várias normas como a CEB-FIP (1990) ou TM 5-1300 (1990) 

para betão e aço. 
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Figura 2-8 – Variação da curva tensão-extensão na alvenaria com a velocidade de deformação 

(Wei e Hao, 2008). 

 

Hao and Tarasov (2008) realizaram ensaios experimentais em tijolos cerâmicos e 

argamassa com diferentes velocidade de deformação, que variam de quase-estático (10
-6

 /s) 

até uma velocidade de deformação de 200 /s. Foram feitos 60 ensaios, 30 em tijolo e 30 em 

argamassa com o auxílio de uma máquina Triaxial Static-Dynamic Testing Machine (Figura 

2-9), que foi desenvolvida na Universidade da Austrália Ocidental. As dimensões das 

amostras utilizadas no ensaio tinham um diâmetro de 38 mm e uma altura de 78 mm, tendo 

estas sido ensaiadas sob carga de compressão uniaxial. Foram colocados 4 extensómetros em 

cada amostra, sendo que 2 deles serviam para medir extensões axiais e os outros 2 mediam as 

extensões laterais.  

 

 

Figura 2-9 – Triaxial Static-Dynamic Testing Machine (Hao and Tarasov, 2008). 

 

Dos 30 ensaios em tijolo executados, 4 deles não forneceram informação de qualidade, 

sendo que assim só se utilizaram 26 ensaios, a partir dos quais se pode determinar a tensão 
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última (Figura 2-10), a extensão última, o módulo de elasticidade e o coeficiente de poisson 

para as diferentes velocidades (ou taxas) de deformação. Para as argamassas realizaram-se 

também 30 ensaios mas só 11 é que foram aproveitados para daí se retirar a tensão máxima 

(Figura 2-11), extensão de pico, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Pelos 

resultados reportados pelos autores é possível observar um aumento das propriedades dos 

materiais com o aumento das velocidades de deformação. 

 

 

Figura 2-10 – DIF para tensão última do tijolo (Hao and Tarasov, 2008). 

 

 

Figura 2-11 – DIF para tensão última da argamassa (Hao and Tarasov, 2008). 

 

Zhang et al (2008) utilizou uma máquina de impacto com queda de peso DW (Figura 

2-12), idêntica à usada neste trabalho, que foi projetada para estudar o comportamento 

dinâmico em amostras estruturais de betão de elevada resistência. Os ensaios feitos por Zhang 

et al (2008) foram executados em provetes de betão de alta resistência para investigar o 

comportamento de fratura do material sob o efeito da velocidade de carregamento. O autor 
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concluiu que a utilização desta máquina pode ser muito útil para se analisar o comportamento 

deste material para ações dinâmicas, e tal como previsto, a resistência deste material aumenta 

com o aumento das velocidades de deformação. Outros autores, tal como Islam e 

Bindiganavile (2011) utilizaram equipamento semelhante para estudar argamassas armadas. 

 

 

Figura 2-12 – Setup de ensaio de Drop-Weight Impact Machine (Zhang et al, 2008). 

 

Burnett et al (2007) apresenta um estudo em que utiliza uma barra de Hopkinson em 

juntas de alvenaria para poder avaliar a carga de tração dinâmica. Os ensaios realizados foram 

sujeitos a velocidades de deformação entre 0,89 e 1,52 s
-1

. Este autor verificou que para uma 

velocidade de deformação de 1 s
-1

 o fator de aumento dinâmico (DIF) médio da tensão foi de 

3,1.  

 

Uma outra forma de determinar a influência da velocidade de deformação nos materiais foi 

utilizada por Reinhart e Chhabildas (2009). Os autores realizaram ensaios em betão de 

elevada resistência, tijolo cerâmico e bloco de betão para poderem obter as propriedades 

dinâmicas desses materiais. O objetivo era permitir o desenvolvimento de modelos de 

comportamento não-lineares, tarefa bastante complexa, que se revela ainda mais difícil para 

materiais heterogéneos, como é o caso da alvenaria. A realização dos ensaios consistia no 

lançamento de projéteis dos referidos materiais contra uma chapa metálica e assim conseguir 

registar tensões e velocidades de deformação. O betão de elevada resistência foi denominado 
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como material #1. Na Figura 2-13a, pode analisar-se como as amostras dos materiais eram 

montadas sobre o corpo do projétil. A tensão máxima obtida nos ensaios foi de 

aproximadamente 23 GPa (Figura 2-13), no betão de alta resistência. Através de observações 

experimentais concluiu-se que o fecho dos poros ocorre para tensões relativamente baixas, de 

cerca de 1,5 GPa, nos materiais exceto no betão de elevada resistência. Através deste ensaio 

não foi possível obter as resistências à compressão dos materiais, dado o elevado 

confinamento do material.  

  

 

 
a) b) 

Figura 2-13 – a) Setup de ensaio; b) Curva tensão vs velocidade (Reinhart e Chhabildas, 

2009). 

 

2.4 Propriedades físicas dos materiais 

 

Além do conhecimento das propriedades mecânicas é importante conhecer as 

propriedades físicas dos materiais, bem como a forma como estas podem afetar o 

comportamento dos materiais. Fernandes (2006) realizou ensaios de absorção de água, 

porosidade e densidade aparente para tijolos antigos e tijolos novos de produção artesanal. O 

procedimento utilizado para a realização dos ensaios estava de acordo com as normas 

LUMA4 RILEM TC 76 (1991) e LNEC E394 (1993). Devido à variação moderada para os 

valores dos tijolos antigos, o autor optou por apresentar os valores médios como referência, 

sendo que a percentagem de porosidade média dos tijolos foi de 29%, a densidade aparente 

média foi de 1750 Kg/m
3
 e a percentagem de absorção de água por imersão foi de 17%. Para 

os tijolos novos obtiveram-se valores melhores, em comparação com os tijolos antigos. A 

porosidade baixou para 21%, a densidade aparente manteve-se nos 1750 Kg/m
3
 e a 

percentagem de absorção de água por imersão média foi de 11%. A absorção de água variou 
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entre os 10 e os 30%, a porosidade entre os 15 e os 35% e a massa volúmica entre 1600 e 

1800 Kg/m
3
. 

Mohamad (2007) procurou perceber qual a percentagem de absorção de água na 

argamassa, a sua massa específica e o seu índice de vazios para assim conseguir melhor 

compreender o modo de rotura dos provetes e das paredes. O seu estudo foi feito com o 

auxílio da norma NBR 9778 (1987). As amostras utilizadas foram testadas aos 28 dias, sendo 

cúbicas e com 5 cm de aresta. Foram testadas argamassas com 3 traços diferentes e distintos 

fatores água/cimento. O autor obteve um índice de vazios de 20% concluindo que os vazios 

permeáveis internos são significativos e dependentes do fator água/cimento. Para a massa 

específica seca obtiveram-se valores a rondar os 1800 Kg/m
3
 sendo que o valor diminui com o 

aumento do fator água/cimento. Por fim a percentagem de absorção de água foi 12% 

aumentando com o fator água/cimento, não existindo correspondência direta entre os valores 

do índice de vazios e o da absorção de água, devido ao facto da absorção de água depender da 

relação entre a capacidade de saturação do material, através do preenchimento dos vazios 

internos pelo peso da água em função do material seco, enquanto o índice de vazios relaciona 

o peso de água que preenche internamente a argamassa, com o seu peso equivalente em água, 

de material (medida volumétrica). 
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3 EQUIPAMENTO, PROCEDIMENTO DE ENSAIO E PREPARAÇÃO 

DE PROVETES 

Neste capítulo será descrito o equipamento a ser utilizado para a realização dos 

ensaios dinâmicos. Apesar de se realizarem também ensaios estáticos, esses são de utilização 

corrente e por isso não serão alvo de descrição detalhada. Descrever-se-á também a 

instrumentação utilizada nos ensaios, bem como o procedimento de ensaio e a preparação dos 

provetes de tijolo, argamassa e alvenaria.  

 

 

3.1 Equipamentos 

 

O equipamento que se pretende utilizar nos ensaios, para estudar o comportamento dos 

materiais que constituem a alvenaria quando submetidos a diferentes velocidades de 

deformação, é uma torre de queda – Drop Weight (DW) (Figura 3-1). Equipamentos 

semelhantes já foram utilizados por autores como Islã e Bindiganavile (2011), Zhang et al 

(2008) e Banthia et al (1989) para investigar a influência da velocidade de deformação em 

materiais diferentes dos deste trabalho. A máquina encontra-se no Departamento de 

Engenharia Mecânica (DEM) da Universidade do Minho e permite uma altura máxima do 

martelo de 9 m e um peso que pode variar entre 40 kg e 150 kg. Para se poder variar a 

velocidade de deformação do provete a máquina permite variar a altura e massa do martelo. 
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Figura 3-1 – Drop Weight (DW): 1 – Estrutura metálica; 2 – guias de suporte;             

3 – pesos adicionais; 4 – martelo; 5 – acelerómetros; 6 – provete; 7 – célula de carga;             

8 – base metálica; 9 – sistema de aquisição; 10 – câmara de vídeo de alta velocidade. 

 

3.2 Instrumentação 

Para a realização dos ensaios será necessária a aquisição de várias grandezas que 

variam no tempo. Por isso, a velocidade de aquisição de dados é muito importante.  

Para se poder registar a força vertical ao longo do tempo irá ser utilizada uma célula de 

carga na base do provete (Figura 3-2a), que será um modelo para aplicações dinâmicas: c2s da 

VETEK. Através do equipamento da National Instruments (NI) irá ser feita a aquisição de 

dados da célula de carga, usando: 

 Módulos SCXI-1314+1520 

 Placa de aquisição de dados (ligação ao PC) SCXI-1600 

 Chassis SCXI-1000DC 

 

O equipamento de aquisição utilizado permite uma frequência de aquisição total de 

200kS/s (200 amostras por milissegundo). Para se poder registar a aceleração real do martelo 

utilizar-se-á um acelerómetro de ±500g, que permitirá também calcular a força de impacto do 

martelo.  

Com o auxílio da máquina de vídeo de alta velocidade, PHOTRON FASTCAM-APX 

RS (Figura 3-2b), irão ser registadas as extensões no provete. Para esse efeito, serão utilizados 
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no provete, alvos para que a máquina possa registar o deslocamento relativo entre 2 pontos, e 

assim determinar a extensão no provete ao longo do tempo. 

 

  
a) b) 

Figura 3-2 – Instrumentação: a) Célula de Carga c2s VETEK; b) Máquina de alta velocidade 

PHOTRON APX-RS. 

 

3.3 Procedimento de ensaio 

O objetivo destes ensaios é estabelecer relações tensão-extensão para diferentes 

velocidades de deformação (Figura 3-3). Para isso será necessário determinar a força aplicada 

no provete e a evolução da extensão ao longo do ensaio. A força aplicada será obtida a partir 

da célula de carga e terá o aspeto da Figura 3-4a, após divisão pela seção transversal do 

provete. A evolução da extensão ao longo do tempo será obtida a partir do equipamento de 

vídeo de alta velocidade e posterior tratamento de dados num software de tracking – TEMA 

3.1-005, dividindo os deslocamentos medidos entre alvos pela distância entre os mesmos. O 

aspeto das curvas de extensão será idêntico ao presente na Figura 3-4b. 

 

 

 

Figura 3-3 – Relação tensão-extensão esperada. 
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a) b) 

 

Figura 3-4 – Perfis ao longo do tempo: a) tensão; b) extensão. 

 

Para se determinar a velocidade de deformação em cada ensaio irá utilizar-se o mesmo 

método realizado por Hao and Tarasov (2008). O método consiste em considerar a velocidade 

de deformação constante e igual ao gradiente da curva da Figura 3-4b. 

Depois de se conseguirem obter os diagramas tensão-extensão e tensão-deslocamento 

de cada ensaio poder-se-á determinar a relação entre as propriedades em regime quase-

estático e regime dinâmico, em função das velocidades de deformação. As propriedades 

estudadas, tal como referido anteriormente, serão: 

 Tensão Máxima, 

 Extensão de pico, 

 Módulo de Elasticidade, 

 Energia de Fratura em Compressão. 

 

3.4 Preparação de provetes 

Nesta secção será abordada a preparação dos provetes de tijolo, argamassa e alvenaria 

utilizados para a realização deste trabalho. No entanto haverá uma maior preocupação em 

detalhar a preparação dos provetes de argamassa e alvenaria pelo facto de os provetes de tijolo 

se encontrarem previamente preparados. 

 

3.4.1 Tijolo 

Os provetes de tijolo haviam já sido preparados no âmbito de um outro estudo 

conduzido por Silva (2012). As amostras apresentam as dimensões 70x30x30 mm
3
 (Figura 

3-5). 
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Figura 3-5 – Provete de tijolo (Silva, 2012). 

 

3.4.2 Argamassa 

Os provetes de argamassa foram preparados de acordo com a Norma Europeia EN 

1015-3. Foi utilizada uma argamassa pré-doseada, MAPE-ANTIQUE MC da MAPEI (Figura 

3-6a), em que é necessário que se adicione uma quantidade de água. Foram efetuadas misturas 

iniciais até se atingir a trabalhabilidade desejada, determinada através da mesa de 

espalhamento (Figura 3-6b), e assim perceber qual a relação de água mais eficiente. Foi 

obtida uma trabalhabilidade de 16 cm (Figura 3-6c) através da razão de 25 kg para 3,9 l de 

água. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 3-6 – Preparação de provetes de argamassa: a) argamassa em pó; b) mesa de 

espalhamento; c) medição do espalhamento. 

 

Os provetes (Figura 3-7) foram todos realizados com a mesma quantidade de água, 

para que não existissem diferenças nos ensaios realizados. Depois de a mistura ser colocada 

nos moldes (Figura 3-7) os provetes eram colocados numa câmara climática a 25ºC com 65% 

de humidade durante 5 dias. No fim dos 5 dias os provetes eram retirados dos moldes e eram 

ensaiados nesse mesmo dia. O interesse em manter a resistência da argamassa baixa, prendia-
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se com o facto de tentar reproduzir as resistências das argamassas mais antigas que se 

caracterizam por possuírem uma baixa resistência. 

 

   
Figura 3-7 – Provetes de argamassa nos moldes. 

 

3.4.3 Alvenaria 

Os provetes de alvenaria foram os últimos a serem executados e foram preparados de 

acordo com a Norma Portuguesa NP EN 772-1. Estes provetes foram realizados com provetes 

de tijolo com geometria condicionada pelo equipamento de ensaio, com dimensões 80 x 80 x 

50 mm
3
 (Figura 3-8). A argamassa foi usada com a mesma quantidade de água utilizada para 

os provetes de argamassa. 

 

 

Figura 3-8 – Representação dos cortes do tijolo para os provetes de alvenaria. 

 

Os provetes de alvenaria eram constituídos por 3 camadas de argamassa com 10 mm 

de espessura e com 4 provetas de tijolo com a geometria indicada assentes nas camadas de 

argamassa. Foram utilizadas bases circulares (Figura 3-9) para facilitar a colocação dos 

provetes no equipamento de ensaio. 
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Figura 3-9 – Base circular dos provetes de alvenaria. 

 

Para a construção do provete começou-se por colocar uma pequena camada de argamassa 

entre a base metálica e o primeiro tijolo para que se pudesse garantir o contato entre o 

primeiro tijolo e a base do provete. A partir daí foi-se colocando uma camada de argamassa 

com 10 mm de espessura entre cada tijolo (Figura 3-10) até se obter o provete completo 

(Figura 3-10). Uma vez que os tijolos utilizados apresentam faces irregulares, foi utilizado um 

auto-nivelante para que as faces em contacto com a máquina de ensaio fossem regulares e 

paralelas (Figura 3-11). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 3-10 – Processo de construção dos provetes de alvenaria. 

 

 

Figura 3-11 – Aspeto final dos provetes de alvenaria. 
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4 COMPORTAMENTO ESTÁTICO E PROPRIEDADES FÍSICAS DOS 

MATERIAIS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas campanhas experimentais 

em regime estático, bem como as propriedades físicas para os materiais em estudo. 

 

4.1 Propriedades mecânicas 

Para a determinação das propriedades mecânicas dos materiais foram realizados 

ensaios estáticos de compressão. Os ensaios foram realizados segundo a Norma Portuguesa 

NP EN 772-1. Foram utilizadas prensas hidráulicas para a aplicação da carga, bem como 

extensómetros e LVDTs para o registo da deformação. 

Foram realizados 5 ensaios em provetes de tijolo (Figura 4-1a), 9 ensaios em provetes 

de argamassa (Figura 4-1b) e 4 ensaios em provetes de alvenaria (Figura 4-1c).  

 

   

a) b) c) 

Figura 4-1 – Provetes utilizados nos ensaios estáticos (após ensaio): a) tijolo; b) argamassa; 

c) alvenaria. 

 

Os resultados foram tratados, obtendo-se as relações tensão-extensão para cada um dos 

ensaios (Figura 4-2). Na Tabela 4-1 encontram-se condensados os resultados obtidos. De 

notar que os coeficientes de variação nas propriedades do tijolo são superiores aos obtidos 

para a argamassa, o que era já esperado tratando-se de um material produzido de forma 

artesanal e com um controlo de qualidade na produção inferior ao da argamassa. Esta 

dispersão de resultados será verificada e comentada novamente aquando dos ensaios 

dinâmicos. 
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Figura 4-2 – Exemplos de curvas tensão-extensão para os materiais em estudo. 

 

Tabela 4-1 – Tabela resumo das propriedades mecânicas (o valor entre parêntesis representa o 

coeficiente de variação). 

 TIJOLO ARGAMASSA ALVENARIA 

σ [MPa] 13.59 (14%) 4.46 (10%) 7.94 (9%) 

Ɛu [mm/m] 6.95 (12%) 6.36 (6%) 10.93 (15%) 

E [GPa] 2.32 (20%) 1.06 (11%) 0.80 (14%) 

Gc [N/mm] 1.56 (31%) 1.43 (9%) 7.64 (3%) 

 

 

 

4.2 Propriedades físicas 

 

As propriedades físicas estudadas foram as seguintes: a) absorção de água por 

imersão; b) densidade aparente; c) absorção por capilaridade; e d) porosidade. Pretende-se 

com o estudo destas propriedades, caracterizar de forma mais aprofundada os materiais 

envolvidos, bem como justificar possíveis diferenças que se venham a observar no 

comportamento dinâmico dos materiais. 

 

4.2.1 Ensaio de Absorção por Capilaridade 

 

Neste ensaio foram utilizados 6 provetes de cada material. Como os provetes de tijolo 

já se encontravam previamente cortados, os mesmos foram colocados desde logo numa 

câmara climática a 40ºC efetuando-se pesagens sucessivas, espaçadas de 24 h, até que se 

obtivesse massa constante dos provetes. Os provetes de argamassa foram preparados da forma 
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descrita no capítulo 3 sendo colocados ao fim de 5 dias numa câmara climática a 40ºC 

realizando-se pesagens sucessivas, espaçadas de 24 h, até se obter a massa constante dos 

provetes. 

Depois de se obter massa constante nos provetes, isto é, uma variação na massa em 

pesagens sucessivas inferior a 2%, os provetes foram preparados para que apenas uma das 

faces estivesse em contato com a água. Foi utilizada uma tinta impermeável (Figura 4-3) em 

todas as faces, exceto aquela que se coloca em contato com a água. Depois de preparados os 

provetes de argamassa e tijolo, estes foram pesados para se obter a diferença entre o peso do 

provete e a tinta impermeável, sendo depois colocados numa bacia fechada, para que não haja 

evaporação, em contacto com a água de acordo com os tempos exigidos na norma EN 1015-

18, e que são 10 min e 90 min. Ao fim de 10 min e 90 min os provetes foram retirados do 

recipiente e colocados durante aproximadamente 30 segundos sobre uma superfície não 

absorvente, para que a água em excesso saísse do provete. De seguida, os provetes eram 

pesados e anotadas as massas de cada um. 

 

   

Figura 4-3 – Colocação da tinta impermeável nos provetes de tijolo e argamassa. 

 

O coeficiente de absorção por capilaridade foi calculado segundo a fórmula: 

 

                             

 

Em que: 

M1 – Massa do provete após 10 min de ensaio (g) 

M2 – Massa do provete após 90 min de ensaio (g) 
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Comparando os dois materiais, tijolo e argamassa (Figura 4-4), verifica-se uma grande 

diferença entre eles mostrando, como já se esperava, um coeficiente de absorção bastante 

mais elevado por parte do tijolo. Os resultados apresentam-se condensados na Tabela 4-2.  

 

 

Figura 4-4 – Comparação entre o Coeficiente de Absorção por Capilaridade do Tijolo e da 

Argamassa. 

 

Tabela 4-2 – Resultados do coeficiente de absorção por capilaridade médio dos materiais (o 

valor entre parêntesis representa o coeficiente de variação) 

 
TIJOLO ARGAMASSA 

C  

(kg/(m².min
0,5

) 

Médio 

0,550 

(17%) 

0,108 

(9%) 

  

 

4.2.2 Ensaio de Porosidade 

 

  

 O ensaio de porosidade foi realizado de acordo com a especificação do LNEC E 394 

(LNEC 1993), com as alterações necessárias uma vez que a norma é utilizada normalmente 

em betões. Este ensaio foi utilizado para saber qual a percentagem de vazios presentes nos 

provetes. 

Utilizaram-se também 6 provetes de cada material, colocando-os dentro de água, 

realizando-se sucessivas pesagens de 24 h até que se obtivesse massa constante saturada dos 

provetes. De seguida determinou-se a massa hidrostática de cada provete e também a massa 
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saturada. De notar, que para determinar a massa saturada foi necessário colocar os provetes 

sobre uma superfície não absorvente e retirar toda a água em excesso, com o auxílio de um 

pano húmido. Depois de se obterem estas duas massas, os provetes foram colocados numa 

câmara climática a 40ºC, realizando-se pesagens sucessivas de 24 h até se obter massa 

constante, garantindo assim a massa do provete seco. 

 

O cálculo da absorção de água por imersão é dado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

   
     

     
     

 

Em que: 

m1 – Massa do provete saturado ao ar (g); 

m2 – Massa hidrostática do provete (g);  

m3 – Massa seca do provete (g). 

 

Depois de se realizarem as pesagens em ambos os materiais, procedeu-se ao cálculo da 

percentagem de porosidade existente. Analisando a Tabela 4-3 percebe-se a grande diferença 

existente entre estes dois materiais. Como esperado o tijolo destaca-se com uma porosidade 

de cerca de 23 % enquanto a argamassa só apresenta uma porosidade de 9 %. O coeficiente de 

variação para ambos é reduzido pois não existe grande diferença entre os 6 provetes de cada 

material (Figura 4-5). 

 

 

Figura 4-5 – Percentagem de Porosidade no Tijolo e na Argamassa. 
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Tabela 4-3 – Porosidade dos Materiais (o valor entre parêntesis representa o coeficiente de 

variação). 

 
TIJOLO ARGAMASSA 

Porosidade (%) 23 (2%) 9 (4%) 

 

 

4.2.3 Ensaio de Densidade Aparente 

 

O ensaio de densidade aparente traduz a razão entre o peso do provete seco e o seu 

volume. Para este ensaio foram utilizados 6 provetes de tijolo e argamassa. Os provetes foram 

colocados dentro de uma câmara climática com temperatura a 40ºC, fazendo-se depois 

pesagens sucessivas de 24 em 24 horas até se atingir massa constante dos provetes. Quando se 

obteve a massa constante, procedeu-se ao cálculo de acordo com a fórmula: 

 

  
 

 
               

 

M – Massa seca do provete (g) 

V – Volume do provete (m
3
). 

 

Os resultados são apresentados na Tabela 4-4. Verifica-se uma densidade aparente 

muito idêntica (Figura 4-6) no tijolo e na argamassa. 

 

 

Figura 4-6 – Densidade Aparente nos Materiais. 
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Tabela 4-4 – Densidade Aparente dos Materiais (o valor entre parêntesis representa o 

coeficiente de variação). 

 
TIJOLO ARGAMASSA 

Densidade  

Aparente (kg/m
3
) 

1795 (2%) 1853 (2%) 

 

4.2.4 Ensaio de Absorção de Água por Imersão 

 

Para este ensaio começou-se por colocar os provetes imersos dentro de um recipiente 

(Figura 4-7), sendo estes pesados de 24 h em 24 h até se conseguir obter a massa saturada de 

todos os provetes. Os provetes foram depois colocados dentro de uma câmara climática a 40 

ºC realizando-se sucessivas pesagens até ser obtida a massa constante dos provetes.  

  

  

Figura 4-7 – Provetes imersos em água. 

 

Quando obtidas todas as pesagens dos provetes, recorrendo à norma EN 1097-6 2000, 

foi calculada a percentagem de absorção de água por imersão. A fórmula utilizada foi: 

 

   
       

  
          

 

WA – Absorção de Água (%) 

M1 – Massa Saturada do Provete (g) 

M2 – Massa Seca do Provete (g). 
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Pode-se verificar através da Tabela 4-5 que o tijolo é o material com maior coeficiente 

de variação, apesar de em ambos os casos esse coeficiente ser bastante reduzido (Figura 4-8). 

Os dados demonstram que o tijolo apresenta uma maior capacidade de absorção.  

 

 

Figura 4-8 – Comparação da Taxa de Absorção de Água por Imersão entre o Tijolo e a 

Argamassa. 

 

Tabela 4-5 – Percentagem de Absorção de Água nos materiais (o valor entre parêntesis 

representa o coeficiente de variação). 

 
TIJOLO ARGAMASSA 

Absorção de  

Água (%) 
12,6 (2%) 5,0 (4%) 

 

 

4.2.5 Comparação 

 

Finalizados os ensaios físicos foram realizadas comparações entre os dois materiais 

como se pode analisar na Tabela 4-6, concluindo que o tijolo possui uma absorção e 

porosidade bastante mais elevados do que a argamassa. A elevada porosidade é devida à 

produção manual e a elevada absorção é devida à dimensão dos poros no tijolo. Quando se 

analisam os coeficientes de variação estes apresentam geralmente valores reduzidos, exceto 
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no caso da absorção por capilaridade pois existe um dos provetes que se diferencia dos 

restantes. 

 

Tabela 4-6 – Tabela resumo das propriedades físicas (o valor entre parêntesis representa o 

coeficiente de variação). 

 
TIJOLO ARGAMASSA 

Absorção por  

Capilaridade 

((kg/(m².min
0,5

) 

0,550 

(17%) 

0,108 

(9%) 

Porosidade (%) 
23 

(2%) 

9 

(4%) 

Densidade  

Aparente 

(kg/m
3
) 

1795 

(2%) 

1853 

(2%) 

Absorção de Água  

por Imersão (%) 

12,6 

(2%) 

5,0 

(5%) 
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5 COMPORTAMENTO DINÂMICO DOS MATERIAIS 

Neste capítulo será apresentado o efeito provocado por ações dinâmicas nos materiais 

em estudo, tijolo e argamassa e prismas de alvenaria. 

Tal como referido, as propriedades estudadas para as diferentes velocidades de 

deformação foram a tensão máxima (σmax), a extensão de pico (εu), o módulo de elasticidade 

(E) e a energia de fratura em compressão (Gc). 

 

5.1 Tijolo 

Foram ensaiados 99 provetes de tijolo em compressão uniaxial, com velocidades de 

deformação a variar entre os 4 s
-1

 e os 199 s
-1

. Devido a dificuldades nos sistemas de 

aquisição apenas os resultados de 70 ensaios foram usados para a caracterização do 

comportamento do material em condições dinâmicas. A Figura 5-1 apresenta modos de rotura 

típicos nos ensaios dinâmicos para energias de impacto crescentes. 

 

   
Figura 5-1 – Modos de rotura típicos dos ensaios dinâmicos para energias de impacto 

crescentes. 

 

Foram usados no martelo pesos de 40 e 87,7 kg e a altura de queda variou entre os 2 

cm e os 2 m. A Figura 5-2 apresenta alguns exemplos de curvas obtidas nos ensaios, a partir 

das quais foram retiradas as propriedades em estudo. As curvas de σc(t) (Figura 5-3a) foram 

obtidas com uma frequência de aquisição de 40 kHz enquanto que as curvas de ε(t) (Figura 

5-3b) foram obtidas com uma frequência de aquisição de 20 kHz. Não foi possível aumentar a 
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frequência de aquisição da PHOTRON devido às exigências de luminosidade que isso 

implicava. 

 

Figura 5-2 – Exemplos de curvas tensão-extensão dos ensaios em tijolo. 

 

a) b) 

Figura 5-3 – Exemplos de evoluções temporais: a) Tensão; b) Extensão. 

 

Na Tabela 5-1 são apresentadas as propriedades do tijolo. Tratando-se uma campanha 

experimental vasta, é apenas apresentada uma parte dos ensaios. Além dos ensaios em que a 

extensão era retirada através da câmara de alta velocidade, foram também realizados 5 ensaios 

que foram utilizados extensómetros nas faces do provete. Estes ensaios permitiram confirmar 

as medidas de extensões obtidas com o equipamento de vídeo.  
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Tabela 5-1 – Resultados dos ensaios em impacto em tijolo. 

 

Velocidade 

De 

Deformação  

(s
-1

) 

Tensão 

Máxima, 

    (MPa) 

Módulo De 

Elasticidade 

E (GPa) 

Extensão 

De Pico, 

ƐU (mm/m) 

Energia De 

Fratura 

GC (N/mm) 

Provete 

(#) 

Quase-

estático 
13,31 2,32 6,95 1,56 ref. 

4 14,45 2,69 7,27 2,98 26 

6 19,85 3,23 8,39 4,48 64 

10 21,28 3,83 7,76 4,96 93 

21 21,92 4,86 5,55 3,70 24 

23 22,02 3,22 8,85 5,57 3 

29 22,80 3,82 7,76 4,72 35 

33 26,07 6,27 4,29 2,89 78 

34 27,13 4,07 8,78 6,65 31 

40 27,62 6,22 5,83 4,86 42 

46 27,81 6,30 5,85 5,00 63 

73 28,86 5,87 7,25 6,76 56 

176 30,59 5,04 8,34 9,10 22 

E
x

te
n

só
m

et
ro

s 5,44 15,60 2,85 6,45 1,63 104 

10,38 21,70 3,47 7,30 3,32 100 

10,56 18,71 3,06 8,25 2,51 102 

20,04 24,08 3,28 9,46 3,67 101 

29,16 25,51 4,66 7,46 3,14 103 

 

Para cada ensaio foi calculado o fator de incremento dinâmico DIF de acordo com a 

expressão: 

    
                      

                      
        

 

Esses resultados foram utilizados para construir relações entre as propriedades do 

material e a velocidade de deformação. Por motivos de simplificação foi considerado o DIF 

constante entre as velocidades de deformação do regime quase-estático e a velocidade de 

deformação mínima das relações obtidas em regime dinâmico. Em regime dinâmico essa 

relação pode ser descrita como uma função log-linear. 

 

Na Figura 5-4 pode ser observada a relação obtida para a tensão máxima. Como pode 

ser observado, e tal como era esperado, a tensão máxima é sensível à velocidade de 

deformação. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

, a tensão 

máxima é 2.5 vezes superior ao valor estático. 
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Figura 5-4 – DIF para a resistência à compressão do tijolo. 

 

As equações que descrevem o DIF da tensão máxima ou resistência à compressão em 

função da velocidade de deformação podem ser escritas como: 

 

           
                                                                       

                                                                        
  

 

A relação obtida apresenta um R
2
 superior a 0,7, que, para o material em questão, foi 

considerado como representativo. Além disso, os resultados obtidos com extensómetros 

encontram-se muito próximos da função obtida. Pode-se ainda comparar os resultados com o 

trabalho conduzido por Hao e Tarasov (2008) que apresentaram um DIF de 2.31 para uma 

velocidade de deformação de 150 s
-1

, enquanto no presente estudo, para a mesma velocidade 

de deformação foi obtido um DIF de 2.44.  

 

Na Figura 5-5 pode ser observada a relação obtida para a extensão de pico. O valor da 

extensão de pico mostra-se menos dependente da velocidade de deformação quando 

comparado com as restantes propriedades. Para valores de velocidade de deformação na 

ordem dos 200 s
-1

 obtém-se uma extensão de pico 1.31 vezes superior ao valor estático. 

 

DIF = 1,00 (dƐ/dt < 2 /s) 
 

DIF = 0,3344ln(x) + 0,7682 (dƐ/dt > 2 /s) 
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Figura 5-5 – DIF para a extensão de pico do tijolo. 

 

As equações que descrevem o DIF da extensão de pico em função das velocidades de 

deformação podem ser escritas como: 

 

           
                                                                       

                                                                        
  

 

Os valores experimentais obtidos para esta propriedade apresentam uma dispersão 

muito superior à distribuição dos valores da tensão última. Isto torna difícil obter uma relação 

que represente os resultados obtidos com fiabilidade. Os resultados obtidos podem ser 

comparados com os resultados de Hao e Tarasov (2008) em que foi reportado um DIF de 1.12 

para uma velocidade de deformação de 150 s
-1

. No presente trabalho o DIF obtido para a 

mesma velocidade de deformação é de 1.29. 

 

Na Figura 5-6 pode ser observada a relação obtida para o módulo de elasticidade. O 

módulo de elasticidade também apresenta um aumento significativo com o aumento das 

velocidades de deformação. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 

obtém-se um módulo de elasticidade 2.43 vezes superior ao valor estático. 
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Figura 5-6 – DIF para o módulo de elasticidade do tijolo. 

 

As equações que descrevem o DIF do módulo de elasticidade em função das 

velocidades de deformação podem ser escritas como: 

 

          
                                                                       

                                                                        
  

 

Os valores obtidos com extensómetros encontram-se muito próximos da relação obtida 

para o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade apresenta-se como sendo menos 

sensível às velocidades de deformação quando comparado com a tensão máxima. Esta relação 

também foi reportada por Hao e Tarasov (2008), apesar da diferença obtida ser mais 

pronunciada. Estes autores apresentam um DIF de 1.95 para uma velocidade de deformação 

de 150 s
-1

 que pode ser comparado com os 2.21 obtidos no presente trabalho. 

 

A última propriedade estudada foi a energia de fratura em compressão. Na Figura 5-7 

pode ser observada a relação obtida para a energia de fratura, que apresenta maior 

dependência das velocidades de deformação. Para valores de velocidade de deformação na 

ordem dos 200 s
-1

 obtém-se um aumento de 5.95 vezes relativo ao valor estático. 
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Figura 5-7 – DIF para a energia de fratura em compressão do tijolo. 

 

As equações que descrevem o DIF da energia de fratura em função das velocidades de 

deformação podem ser escritas como: 

 

           
                                                                       

                                                                        
  

 

A relação obtida apresenta um R
2
 superior a 0.7 e os resultados obtidos com 

extensometria encontram-se próximos das equações propostas. Não foi possível encontrar na 

literatura resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar os resultados. 

 

Na Tabela 5-2 podem ser consultados os DIF médios para as várias propriedades a 

diferentes velocidades de deformação. Na Figura 5-8 podem ser consultadas as relações 

obtidas para as várias propriedades do tijolo. Tal como foi já apresentado, a extensão de pico 

apresenta-se como sendo a propriedade menos influenciada pelo aumento das velocidades de 

deformação. As relações obtidas para a tensão máxima e para o módulo de elasticidade são 

semelhantes, enquanto que a variação da energia de fratura com o aumento da velocidade de 

deformação é muito pronunciada. 
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Tabela 5-2 – DIFs médios para as diferentes propriedades do tijolo. 

 
DIF ( ) DIF (E) DIF (Ɛ) DIF (Gc) 

dƐ/dt 
σ 

(MPa) 
DIF 

E 

(GPa) 
DIF 

Ɛ 

(mm/m) 
DIF 

Gc 

(N/mm) 
DIF 

1,00E-05 13,59 1,00 2,32 1,00 6,95 1,00 1,56 1,00 

2 13,59 1,00 2,32 1,00 6,95 1,00 1,56 1,00 

5 17,80 1,31 2,97 1,28 7,37 1,06 1,56 1,00 

10 20,90 1,54 3,48 1,50 7,70 1,11 3,01 1,93 

100 31,37 2,31 5,14 2,21 8,78 1,26 7,83 5,02 

200 34,52 2,54 5,64 2,43 9,10 1,31 9,28 5,95 

 

 

 

Figura 5-8 – DIFs para as propriedades do tijolo. 

 

 

5.2 Argamassa 

 

 

No estudo da argamassa foram realizados 63 ensaios dinâmicos de compressão (Figura 

5-9), aproveitando-se 55 destes ensaios, uma vez que em 8 dos ensaios, houve problemas com 

os equipamentos de aquisição. 
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Figura 5-9 – Modos de rotura típicos dos ensaios dinâmicos em argamassa. 

 

Foram utilizados nestes ensaios pesos com 40 Kg e 87,7 Kg variando a altura de queda 

entre 2 cm e os 2 m. O procedimento utilizado para obter as curvas de tensão no tempo e 

extensão no tempo é idêntico ao utilizado para o tijolo, apesar de no caso da argamassa as 

curvas de σc(t) serem obtidas com uma frequência de aquisição de 30 kHz e as curvas de ε(t) 

serem obtidas com uma frequência de 15 kHz. Na argamassa as frequências de aquisição 

foram menores do que no tijolo devido às condições de luminosidade existentes no local, e, 

para facilitar a junção dos resultados, utilizou-se uma relação inteira entre as duas frequências. 

Os ensaios levaram normalmente os provetes à rotura podendo-se analisar a sequência típica 

de ensaio na Figura 5-10. 

 

 
0 ms 

 
37 ms 

 
71 ms 

Figura 5-10 – Sequência típica de ensaio na argamassa. 

 

 

Na Tabela 5-3 são indicadas as propriedades da argamassa. Serão apresentados alguns 

dos resultados obtidos da campanha experimental realizada. Para além dos ensaios realizados 

com a câmara de alta velocidade, foram também realizados 6 ensaios onde se utilizaram 

extensómetros em cada face do provete como já tinha sido feito no caso do tijolo. 
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Tabela 5-3 – Resultados dos ensaios de impacto na argamassa. 

 

Velocidade 

De 

Deformação  

(s
-1

) 

Tensão 

Máxima, 

   (MPa) 

Módulo De 

Elasticidade, 

E (GPa) 

Extensão De 

Pico, 

Ɛu (mm/m) 

Energia De 

Fratura 

Gc (N/mm) 

Provete 

(#) 

Quase-estático 4,46 1,10 6,36 1,44 ref. 

7 4,90 1,00 5,67 1,80 70 

17 7,68 1,32 7,20 1,72 83 

22 9,34 1,63 7,20 2,05 75 

27 11,61 2,24 5,17 2,43 108 

30 12,33 2,81 7,10 2,24 79 

38 12,72 2,49 6,30 2,50 107 

40 12,98 2,16 4,00 3,14 62 

61 13,70 2,69 5,10 2,91 106 

113 14,45 2,69 7,00 3,52 91 

141 16,15 3,57 7,50 3,89 87 

177 16,99 3,21 7,80 3,64 112 

193 19,53 3,25 6,00 5,20 102 

E
x

te
n

só
m

et
ro

s 

5,53 6,22 1,31 6,72 1,66 119 

9,93 8,01 1,66 5,82 1,58 120 

22,6 9,54 1,93 6,61 2,03 122 

30,5 11,10 1,98 6,74 2,35 121 

36,51 13,52 2,53 5,48 2,87 124 

73,6 14,01 2,88 5,52 2,75 123 

 

 

A expressão utilizada para o cálculo do fator de incremento dinâmico foi a mesma 

utilizada no tijolo. Na Figura 5-11 pode-se observar a relação obtida para a tensão máxima. 

Tal como no tijolo, também na argamassa a tensão máxima aumenta com a velocidade de 

deformação. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 obtém-se uma 

tensão máxima 4,13 vezes superior ao valor estático.  
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Figura 5-11 – DIF para a tensão máxima da argamassa. 

 

As equações que descrevem o DIF da tensão máxima em função das velocidades de 

deformação podem ser descritas como: 

 

           
                                                                          

                                                                         
  

 

 

A relação obtida apresenta um R
2
 superior a 0.85, o que representa um resultado 

bastante representativo. Os ensaios realizados com extensómetros encontram-se bastante 

próximos da função obtida. Através dos resultados obtidos nos ensaios o valor do DIF para 

uma velocidade de deformação de 150 s
-1

 é 3.89 enquanto Hao and Tarasov (2008) obteve um 

valor do DIF igual a 2.33, para a mesma velocidade de deformação. 

 

Na Figura 5-12 pode-se observar a relação obtida para a extensão de pico. Aqui 

verifica-se uma menor dependência da velocidade de deformação quando comparado com as 

restantes propriedades. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 

obtém-se uma extensão de pico 1,11 vezes superior ao valor estático. 
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Figura 5-12 – DIF para a extensão de pico na argamassa. 

 

As equações que descrevem o DIF da extensão de pico em função das velocidades de 

deformação podem ser descritas como: 

 

           
                                                                          

                                                                          
  

 

Os valores experimentais obtidos para esta propriedade, tal como no tijolo, apresentam 

uma dispersão muito superior à dos valores da tensão última. No entanto nota-se que, tal 

como no tijolo esta propriedade não se apresenta muito dependente das velocidades de 

deformação. Não foi possível encontrar na literatura resultados semelhantes com os quais 

fosse possível comparar os resultados. 

 

Na Figura 5-13 pode-se observar a relação obtida para o módulo de elasticidade. Esta 

propriedade também apresenta um aumento significativo com o aumento das velocidades de 

deformação. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 obté,-se um 

módulo de elasticidade 3,02 vezes superior ao valor estático. 
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Figura 5-13 – DIF para o módulo de elasticidade na argamassa. 

 

As equações que descrevem os DIF do módulo de elasticidade em função das 

velocidades de deformação podem ser descritas como: 

 

          
                                                                          

                                                                           
  

 

Os valores obtidos com extensómetros encontram-se bastante próximos da relação 

obtida para o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade apresenta-se menos sensível 

às velocidades de deformação quando comparando com a tensão máxima, tal como no tijolo. 

A relação obtida apresenta um R
2
 de 0,8, o que torna o resultado bastante representativo. 

 

A última propriedade em estudo foi a energia de fratura em compressão. Na Figura 

5-14 pode ser observada a relação obtida para a energia de fratura. Essa propriedade não 

apresenta tanta dependência das velocidades de deformação como a tensão máxima ou o 

módulo de elasticidade. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 

obtém-se um aumento de 2,73 vezes relativo ao valor estático. 
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Figura 5-14 – DIF para a energia de fratura de compressão na argamassa. 

 

As equações que descrevem o DIF da energia de fratura em função das velocidades de 

deformação podem ser descritas como: 

 

           
                                                                       

                                                                       
  

 

A relação obtida apresenta um R
2
 próximo de 0,8 e os resultados obtidos com os 

extensómetros encontra-se próximos da função obtida. Tal como para o tijolo não foi possível 

encontrar na literatura resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar os 

resultados. De notar que a energia de fratura na argamassa se apresenta muito pouco sensível 

à velocidade de deformação quando comparada com o tijolo. 

 

Na Tabela 5-4 podem-se consultar os DIF médios para as várias propriedades a 

diferentes velocidades de deformação. Na Figura 5-15 podem ser consultadas as relações 

obtidas para as várias propriedades da argamassa. Como já tinha sido apresentado, a extensão 

de pico é a propriedade menos influenciada pelo aumento das velocidades de deformação. As 

relações do módulo de elasticidade e da energia de fratura são bastante semelhantes, sendo 

DIF =1  (dƐ/dt < 9/s) 
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que o módulo de elasticidade é maior. Na argamassa a propriedade que mais se destaca é a 

tensão máxima, que é bastante influenciada com o aumento da velocidade de deformação. 

 

 

Tabela 5-4 – DIFs médios para as diferentes propriedades da argamassa. 

 
DIF ( ) DIF (E) DIF (Ɛ) DIF (GC) 

dƐ/dt 
σ 

(MPa) 
DIF 

E 

(GPa) 
DIF 

Ɛ 

(mm/m) 
DIF 

Gc 

(N/mm) 
DIF 

1,00E-05 4,46 1,00 1,06 1,00 6,36 1,00 1,44 1,00 

4,35 4,46 1,00 1,06 1,00 6,36 1,00 1,44 1,00 

10 10,56 1,58 1,52 1,44 6,49 1,02 1,52 1,06 

100 15,68 3,56 2,80 2,65 7,00 1,10 3,37 2,34 

200 17,22 4,13 3,19 3,02 7,06 1,11 3,92 2,73 

 

 

 

Figura 5-15 – DIF para as propriedades da argamassa. 

 

5.3 Alvenaria 

Foram ensaiados 12 provetes de alvenaria em compressão uniaxial (Figura 5-16), com 

velocidades de deformação a variar entre os 2 s
-1

 e os 200 s
-1

. Foram usados pesos de 40 e 

87,7 kg e a altura de queda variou entre os 2 cm e os 2 m. As curvas de σc(t) foram obtidas 
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com uma frequência de aquisição de 40 kHz enquanto as curvas ε(t) foram obtidas com uma 

frequência de 10 kHz. No caso da alvenaria utilizou-se uma relação de um para quatro nas 

frequências de aquisição, pois, para além das condições de luminosidade serem diferentes, 

também os provetes eram bastante maiores do que os de tijolo e argamassa, alterando-se 

assim as condições anteriores dos dois materiais. As curvas obtidas para determinar a tensão e 

a extensão no tempo são em tudo idênticas às do tijolo. Na Figura 5-17 apresenta-se a 

sequência de um ensaio-tipo até à rotura em alvenaria. Na Tabela 5-5 são apresentados os 

resultados de alguns dos ensaios realizados.  

 

 

30 s
-1

 

 

60 s
-1 

 

90 s
-1 

Figura 5-16 – Modos de rotura tipicos dos ensaios dinâmicos por ordem crescente de energia 

de impacto. 

 

 

0 ms 

 

4,7 ms 

 

14,5 ms 

Figura 5-17 – Sequência típica de ensaio em alvenaria. 
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Tabela 5-5 – Resultados dos ensaios em impacto em alvenaria. 

 

Velocidade 

De 

Deformação  

(s
-1

) 

Tensão 

Máxima, 

   (MPa) 

Módulo De 

Elasticidade 

E (GPa) 

Extensão 

De Pico, 

Ɛu (mm/m) 

Energia De 

Fratura 

Gc (N/mm
2
) 

Provete 

(#) 

Quase-

estático 
7,94 0,80 10,93 7,64 ref. 

2,10 7,37 0,88 10,93 6,29 1 

3 7,94 0,95 10,64 9,41 4 

5 8,89 1,07 10,80 7,89 6 

17,50 11,51 1,15 12,96 14,21 11 

25,60 12,46 1,47 10,66 18,77 10 

54,00 16,61 1,44 14,80 18,75 5 

 

A expressão para o cálculo do fator de incremento dinâmico foi a utilizada para o 

tijolo e a argamassa. O procedimento utilizado para construir as relações entre as propriedades 

do material foi idêntico ao utilizado para o tijolo e a argamassa. Na Figura 5-18 apresenta-se a 

relação obtida para a tensão máxima. Pode-se observar que a tensão máxima é sensível ao 

aumento da velocidade de deformação. Para valores de velocidade de deformação na ordem 

dos 200 s
-1

 obtém-se uma tensão máxima 2,17 vezes superior ao valor estático. 

 

 Figura 5-18 – DIF para a tensão máxima da alvenaria. 

DIF = 1,00 se (dƐ/dt < 3 /s) 
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As equações que descrevem o DIF da tensão máxima em função das velocidades de 

deformação podem ser descritas como: 

           
                                                                       

                                                                        
  

 

A relação obtida apresenta um R
2
 superior a 0,8 sendo bastante representativo, apesar 

do número moderada de provetes ensaiados. Não foi possível encontrar na literatura 

resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar resultados. 

 

Na Figura 5-19 pode ser observada a relação obtida para a extensão de pico. O valor 

da extensão de pico mostra-se menos dependente da velocidade de deformação do que as 

restantes propriedades. Para valores de velocidade de deformação na ordem dos 200 s
-1

 

obtém-se uma extensão de pico 1,26 vezes superior ao valor estático.  

 

 

Figura 5-19 – DIF para a extensão pico da alvenaria. 

 

As equações que descrevem o DIF da extensão de pico em função das velocidades de 

deformação podem ser descritas como: 

DIF = 1 se (dƐ/dt < 4 /s) 
 

DIF = 0,0585ln(x) + 0,9459 se (dƐ/dt > 4 /s) 
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Os valores experimentais obtidos para esta propriedade apresentam alguma dispersão 

quando comparados com os da tensão máxima. Não foi possível encontrar na literatura 

resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar resultados. 

 

Na Figura 5-20 pode ser observada a relação obtida para o módulo de elasticidade. 

Esta propriedade também apresenta um aumento significativo com o aumento das velocidades 

de deformação. Para valores de deformação na ordem dos 200 s
-1

 obtém-se um módulo de 

elasticidade 2,15 vezes superior ao valor estático. 

 

 

Figura 5-20 – DIF para o módulo de elasticidade da alvenaria. 

 

As equações que descrevem o DIF do módulo de elasticidade em função das 

velocidades de deformação podem ser descritas como: 

 

          
                                                                       

                                                                        
  

DIF = 1 DIF = 1,00 se (dƐ/dt < 2 /s) 
 

DIF = 0,2479ln(x) + 0,8383 se DIF = (dƐ/dt > 2 /s) 
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Quando comparado com a tensão máxima o módulo de elasticidade apresenta-se 

menos sensível ao aumento da velocidade de deformação. Não foi possível encontrar na 

literatura resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar resultados. 

 

Por último a propriedade em estudo é a energia de fratura em compressão. Na Figura 

5-21 pode ser observada a relação obtida para a energia de fratura. A energia de fratura 

apresenta a maior dependência das velocidades de deformação. Para valores de velocidade de 

deformação na ordem dos 200 s
-1

 obtém-se um aumento de 3,10 vezes relativo ao valor 

estático. 

 

 

Figura 5-21 – DIF para a energia de fratura em compressão da alvenaria. 

 

As equações que descrevem o DIF da energia de fratura em função das velocidades de 

deformação podem ser escritas como: 

 

           
                                                                          

                                                                           
  

 

DIF = 1 DIF = 1,00 se (dƐ/dt < 2,35 /s) 
 

DIF = 0,4573ln(x) + 0,6621 se DIF = (dƐ/dt > 2,35 /s) 
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A relação obtida apresenta um R
2
 superior a 0,85. Não foi possível encontrar na 

literatura resultados semelhantes com os quais fosse possível comparar os resultados. 

 

Na Tabela 5-6 podem ser consultados os DIF médios para as várias propriedades a 

diferentes velocidades de deformação. Na Figura 5-22 podem ser consultadas as relações 

obtidas para as propriedades da alvenaria analisadas. Tal como foi já apresentado, a extensão 

de pico apresenta-se como sendo a propriedade menos influenciada pelo aumento das 

velocidades de deformação. As relações da tensão máxima e do módulo de elasticidade são 

semelhantes, e a variação da energia de fratura com o aumento da velocidade de deformação é 

a mais pronunciada. 

 

Tabela 5-6 – DIFs médios para as diferentes propriedades da alvenaria. 

 
DIF ( ) DIF (E) DIF (Ɛ) DIF (Gc) 

dƐ/dt 
σ 

(MPa) 
DIF 

E 

(GPa) 
DIF 

Ɛ 

(mm/m) 
DIF 

Gc 

(N/mm) 
DIF 

1,00E-05 7,94 1,00 0,80 1,00 10,93 1,00 7,64 1,00 

1,7 7,94 1,00 0,80 1,00 10,93 1,00 7,64 1,00 

2,35 7,94 1,00 0,80 1,08 10,93 1,00 7,64 1,00 

3 7,94 1,00 0,91 1,13 10,93 1,00 8,52 1,11 

10 10,56 1,33 1,14 1,42 11,58 1,06 12,86 1,68 

100 15,68 1,97 1,58 1,98 13,29 1,22 21,15 2,77 

200 17,22 2,17 1,72 2,15 13,80 1,26 23,65 3,10 

 

 

 

Figura 5-22 – DIFs para as propriedades da alvenaria. 

 -      

 1,00    

 2,00    

 3,00    

 4,00    

 5,00    

 6,00    

1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02 1,00E-01 1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02 1,00E+03 

D
IF

s 

Velocidade de deformação (s-1) 

DIF (σ) 

DIF (E)  

DIF (Ɛ)  

DIF (Gc) 



                                                Abel Dias – Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 54 

  



Dissertação de Mestrado 

 

Abel Dias – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 55 

6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Foi realizado um conjunto de campanhas experimentais em três materiais diferentes e 

dois regimes de carga diferentes. Provetes dos três materiais estudados, tijolo, argamassa e 

alvenaria foram submetidos a ensaios de compressão uniaxial em regime quase-estático, 

correspondendo a velocidades de deformação de 1E-5 s
-1

. Estes provetes foram também 

submetidos a ensaios de impacto com recurso a uma torre de queda produzindo velocidades 

de deformação entre os 2 s
-1

 e os 200 s
-1

. Os resultados obtidos permitiram definir relações 

entre as propriedades estudadas e as velocidades de deformação para cada material. 

 

Analisando a Figura 6-1 é possível observar que a influência das velocidades de 

deformação na tensão máxima no tijolo e na alvenaria é semelhante. No entanto, para a tensão 

máxima da argamassa essa influência é superior. Esta diferença pode ser explicada pela 

existência de fibras sintéticas na constituição da argamassa. De fato, Torgal e Jalali (2009), 

argumentaram que o betão apresenta melhorias nas suas propriedades mecânicas com uma 

pequena percentagem de fibras sintéticas na sua constituição. Outros autores relatam que a 

resistência ao impacto aumenta de 3 a 18 vezes no caso de adição de fibras. Para uma 

velocidade de deformação de 200 s
-1

 os DIFs relativos à tensão máxima são 2.54, 2.17 e 4.13 

para o tijolo, alvenaria e argamassa respetivamente.   

 

 

Figura 6-1 – DIF (σ) para os diferentes materiais. 
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Relativamente à extensão de pico, e tal como pode ser observado na Figura 6-2, as 

diferenças entre os três materiais diferentes são pouco pronunciadas. De facto, a extensão de 

pico não aparenta ser influenciada pelas velocidades de deformação. Isto vai de encontro ao 

comportamento encontrado para outros geo-materiais, como pedra e betão. 

 

 

Figura 6-2 – DIF (Ɛ) para os diferentes materiais. 

 

O comportamento encontrado para o módulo de elasticidade é semelhante ao 

observado para a tensão máxima e por isso a justificação possivelmente é a mesma, sendo que 

é habitual alguma correlação entre as duas propriedades. Na Figura 6-3 encontram-se 

representadas as relações entre o DIF para o módulo de elasticidade para os três materiais. 

Para uma velocidade de deformação de 200 s
-1

 os DIFs relativos ao módulo de elasticidade 

são 2.43, 2.15 e 3.02 para o tijolo, alvenaria e argamassa respetivamente.  
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Figura 6-3 – DIF (E) para os diferentes materiais. 

 

Relativamente à energia de fratura em compressão, tal como pode ser observado na 

Figura 6-4, temos novamente dois materiais que apresentam um comportamento semelhante, a 

argamassa e a alvenaria com DIF de 2.73 e 3.10 respetivamente (para uma velocidade de 

deformação de 200 s
-1

), enquanto o tijolo apresenta um DIF de 5.95 para a mesma velocidade 

de deformação. Isto sugere que o comportamento pós-pico no tijolo é mais influenciado pelas 

velocidades de deformação do que nos outros materiais em estudo, possivelmente devido ao 

facto da percentagem de porosidade no tijolo (23%) ser muito superior ao da argamassa (9%), 

como se concluiu no capítulo 4. Segundo Vasconcelos (2005), apesar de no seu estudo ter 

existido uma grande dispersão dos resultados, a porosidade pode ser uma das propriedades 

físicas que influencia o comportamento pós-pico do material. 
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Figura 6-4 – DIF (Gc) para os diferentes materiais. 

 

Os resultados mostram que a velocidade de deformação influencia as propriedades do 

material, podendo estas apresentar-se com propriedades 2 a 6 vezes superiores aos valores 

estáticos. A não inclusão deste fenómeno em modelos de comportamento de material não-

linear pode levar a previsões do comportamento e dano em estruturas bastante díspares da 

realidade. Os resultados aqui apresentados podem ser utilizados em modelos não-lineares de 

caracterização de material que façam depender as suas propriedades das velocidades de 

deformação. Os resultados obtidos podem ser aplicados à macro-modelação, assumindo a 

alvenaria como um material contínuo e homogéneo, ou à micro-modelação, assumindo a 

alvenaria como um material heterogéneo. 

 

 

 

  



Dissertação de Mestrado 

 

Abel Dias – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 59 

7 REFERÊNCIAS  

 

1. Malvar, L.J. and Crawford, J.E.(1998) “Dynamic Increase Factors for Concrete”, 

Twenty-Eighth DDESB Seminar Orlando, FL, August.  

2. Fernandes, F. M., Lourenço, P. B., & Castro, F. (2009). "Ancient Clay Bricks: 

Manufacture and Properties". Media. doi: 10.1007/978-90-481-2684-2. 

3. Lourenço, Paulo B. Alvenaria: Passado e Presente (2005). "Construção Magazine - 

Revista Técnica-Cientifica Engenharia Civil", 1º Trimestre. 

4. Burnett, S., Gilbert, M., Molyneaux, T., Tyas, A., Hobbs, B., Beattie, G. (2007) “The 

response of masonry joints to dynamic tensile loading”, RILEM Journal of Materials 

and Structures, Vol. 40, pp. 517-527. 

5. Baylot, J. T., Bullock, B., Slawson, T. R., Woodson, S. C. (2005) “Blast response of 

lightly attached concrete masonry unit walls”, Journal of Structural Engineering, 

ASCE, Vol. 131, No 8, pp. 1186-1193. 

6. Moreland, C., Hao, H., Wu, C. Q. (2005) “Response of retrofitted masonry walls to 

blast loading”, Proceedings of the 6
th

 Asia-Pacific Conference on Shock and Impact 

Loads on Structures, Perth, Western Australia. 

7. Mohamad, Gihad (2007). "Mecanismo de ruptura da alvenaria de blocos à compressão". 

Tese de Doutoramento em Engenharia Civil. Guimarães, Fevereiro.  

8. Eurocódigo 0. Bases para o projecto de estruturas. Instituto Português da Qualidade. 

Caparica, 2009 

9. Silva, I. (2012) "Caracterização da Alvenaria Submetida a Impacto", Dissertação em 

Engenharia Civil, Universidade Do Minho, Guimarães. 

10. Jansen, D.C., Shah, S. (1997). "Effect of length on compressive strain softening of 

concrete, Journal of Engineering Mechanics", 123 (1), 25-35. 

11. Vasconcelos, G. F. M. (2005), " Experimental investigations on the mechanics of 

stone masonry: Characterization of granites and behavior of ancient masonry shear 

walls", Tese de Doutoramento em Engenharia Civil, Universidade do Minho, 

Guimarães. 

12. Kaushik, Hemant B.; Rai, Durgesh C.; Jain, Sudhir K. (2007)."Uniaxial Compressive 

stress-strain modal for clay brick masonry", Department of Civil Engineering, Indian 

Institute of Technology Kanpur. Current Science, Vol. 92, No. 4, Kanpur, India. 25 de 

Fevereiro. 



                                                Abel Dias – Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 60 

13. ASTM C 1314-00a, Standard test method for compressive strength of masonry prisms. In 

Masonry Test Methods and Specifications for the Building Industry, American Society for 

Testing and Materials (ASTM), Pennsylvania, 2001, 4th edn. 

14. Mohamad, Gihad.(2006), "Ensaios de Compressão em Prismas de Blocos de Betão - 

Deformabilidade e Modo de Rutura", Anais das XXXII Jornadas Sulamericanas de 

Engenharia Estrutural, Campinas. 

15. Xueying Wei, Hong Hao, (2008), " Numerical derivation of homogenized dynamic 

masonry material properties with strain rate effects", International Journal of Impact 

Engineering 36 (2009) 522–536. 

16. Comité Euro-International du betón (1990), “CEB-FIP Model Code 1990”, Redwoods 

Books, Trowbridge, Wiltshire, UK. 

17. TM 5-1300 (1990), “The Design of Structures to Resist the Effects of Accidental 

Explosions”, Technical Manual, US Department of the Army, Navy, and Air Force, 

Washington DC. 

18. Hao, H. & Tarasov, B. (2008). "Experimental study of dynamic material properties of clay 

brick and mortar at different strain rates". Australian Journal of Structural Engineering 

Vol 8 No 2, Institution of Engineers Australia. 

19. Australian Building Codes Board, (2007), Building Code of Australia, Vol. 2, Section 

3.3.1.6, Canberra, ACT. 

20. Standards Australia, (2001), "Methods of sampling and testing mortar for masonry 

construction", AS 2701. 

21. Zhang, X.X.; Ruiz, G.; Yu, R.C.; (2008). "A New Drop Weight Impact Machine for 

Studying Fracture Process in Structural Concrete". Anales de Mecánica de la Fractura 25, 

Vol. 2. Harbin, China. 

22. Islam, M. T. & Bindiganavile, V. (2011). "The impact resistanceof masonry units bound 

with fibre reinforced mortars". International Journal Impact Engineering. Elsevier. 

23. Reinhart, William D.; Chhabildas, Lalit C. (2009). "Dynamic Compression and Release 

Properties of Masonry Materials". Proceedings of the SEM Annual Conference. 

Albuquerque New Mexico USA. Society for Experimental Mechanics Inc, June 1 - 4. 

24. RILEM, LUMA4, (1991). "Water absorption and water porosity of masonry units." 

RILEM, TC76-LUM, 465-466. 

25. LNEC 394, (1993). "Determinação da absorção de água por imersão: Ensaio à 

pressão atmosférica." Documentação normativa. Especificação LNEC. 



Dissertação de Mestrado 

 

Abel Dias – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 61 

26. NBR 9778. (1987). Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de 

água por imersão – Índice de vazios e massa específica. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Rio Janeiro. 

27. Banthia, N., Yan, C., Sakai, K., (1989) “Impact resistance of fiber reinforced concrete 

at subnorma temperatures”, Cement and Concrete Composites, Vol. 20, pp. 393-404. 

28. Norma Europeia EN 1015-3 (1999). "Methods of teste for mortar for masonry (Part 3: 

Determination of consistence of fresh mortar)". Comite Europeu de Normalização. 

Bruxelas Março. 

29. Norma Europeia EN 1015-1 (1999). "Methods of test for mortar for masonry (Part 11: 

Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar)". Comite 

Europeu de Normalização. Bruxelas Agosto. 

30. Norma Portuguesa NP EN 772-1 (2002). “Métodos de ensaios de blocos para 

alvenaria (Parte 1: Determinação da resistência à compressão) ”, in Portuguese. 

31. Norma Europeia EN 1015-18 (2002). "Methods of test for mortar for masonry (Part 

18: Determination of water absortion coefficient due to capillary action of hardened 

mortar)". Comite Europeu. Bruxelas Dezembro. 

32. Norma Europeia EN 1097-6 (2000). "Tests for mechanical and physical properties of 

aggregates (Part 6: Determination of particle density and water absorption)". Comite 

Europeu de Normalização. Bruxelas Stembro. 

33. Torgal F. e Jalali S.,(2009). "Vegetable Fibre Reinforced Concrete Composites: A 

Review". Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho. Guimarães. 

 

 




