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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo sistematizar os conhecimentos sobre o
processo construtivo em alvenaria estrutural de blocos de concreto,
evidenciando suas potencialidades e suas limitações.
Nele são abordados os principais aspectos conceituais bem como as
características intrínsecas à alvenaria estrutural, propiciando ao arquiteto
atuar em sintonia com os demais projetistas, tirando desta forma partido do
elevado potencial de racionalização deste sistema.
Como resultado surge a redução de custos com aumento da
produtividade, diminuição dos desperdícios, além da melhoria na qualidade,
garantindo a permanência num mercado cada vez mais competitivo.
Destacam-se, pois, neste trabalho, as decisões relacionadas à
racionalização, enfocando as soluções construtivas decorrentes de projetos
coordenados modularmente e baseados nos parâmetros que definem a
estabilidade global do edifício.

ABSTRACT
The objective of this work is to catalogue the constructive process in
structural concrete blocks, therefore bringing to the fore its qualities as well
as limitations.
It also shows the principal conceptual aspects as well as the intrinsic
characteristics of structural concrete allowing the architect to interact with
other structural and building professionals, thereby acquiring enormous
potential through the rationalization of this system.
The result is considerable: reduction in costs added to the improved
productivity, as well as minimal waste, not to mention the superior quality,
therefore guaranteeing permanence in a highly competitive market.
This work is to emphasize the related decision to rationalization,
focussing on the constructive solutions emanating from coordinated modular
projects, based on parameters that define the overall stability of the building.
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1

INTRODUÇÃO

A construção civil enfrenta, atualmente, grandes transformações,
buscando a sobrevivência em um mercado mais exigente e competitivo. A
atuação na redução de custos diretos e indiretos torna-se, portanto, questão
fundamental.
Fatores legais como o Código de Defesa do Consumidor, fatores
institucionais como o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
(PBQP), e ainda ações de entidades de classe do setor da construção civil,
são alguns dos esforços em busca da qualidade e da produtividade.
Assim, a racionalização dos processos produtivos e gerenciais, com
conseqüente redução dos custos, satisfação dos clientes externos e
aumento da competitividade, são os maiores objetivos, tendo na produção
habitacional para os segmentos de mercado de baixa renda, um dos maiores
desafios.
Tais desafios caracterizam-se pela produção com qualidade,
assegurando o uso da unidade habitacional ao longo da vida útil do imóvel,
com redução da incidência de problemas que requeiram a utilização de
recursos dos usuários ou do Estado para restabelecer o desempenho da
unidade. Outra característica é a elevação da produtividade para atingir
custos adequados à formação de preços que o cliente pode e está disposto
a pagar, proporcionando, ainda, rentabilidade compatível com o
desempenho competitivo das empresas.
Além disto, deve ser assegurado o atendimento quantitativo das
necessidades habitacionais em velocidade compatível com o déficit
existente, que é de 5,1 milhões de novas moradias em 1998, de acordo com
estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE).
Neste contexto, o sistema construtivo em alvenaria estrutural surge
como uma opção de construção largamente empregada no mundo, e em
franco desenvolvimento no Brasil, especificamente no Estado de São Paulo,
caminhando para o sul do país, devido a vantagens como flexibilidade de
construção, economia, redução no consumo de mão-de-obra, menor
desperdício de materiais e velocidade de construção, se comparado ao
sistema convencional.
Desta forma, o presente trabalho vem analisar e verificar as vantagens e
desvantagens de tal sistema construtivo, proporcionando noções sobre o
potencial de aplicação da alvenaria estrutural, com foco especialmente
dirigido ao profissional de projeto, tendo em vista que justamente nesta
etapa se definem as principais condicionantes dos custos da construção e
utilização.

1.1 Objetivo
Abordar as principais características do sistema construtivo em alvenaria
estrutural, em blocos estruturais de concreto, destacando especificidades do
processo na etapa de concepção e produção, bem como na fase de
utilização do edifício, tendo em vista salientar suas vantagens e
desvantagens através de comparações circunstanciais com outros sistemas
construtivos.

Método de Trabalho
O presente estudo divide-se em três etapas abrangentes: uma dedicada
à caracterização do sistema em alvenaria estrutural e à comparação com o
sistema construtivo convencional e com os demais tipos de blocos (tais
comparações são efetuadas, na verdade, em vários tópicos do trabalho);
outra referente às soluções projetuais, decorrentes de tais características,
com as conseqüentes soluções construtivas; e por último a ilustração e
análise dos tópicos acima abordados, através de um estudo de caso.
Abaixo, destacam-se as etapas que sintetizam o roteiro da pesquisa:
1 Caracterização geral do sistema
Histórico
Conceituação e caracterização
Comparativo
2 Soluções projetuais
2.1 Concepção
2.2 Modulação
2.3 Soluções construtivas
3 Estudo de caso

Todo o trabalho tem por base a realização do levantamento de material
bibliográfico e documental, constituído de livros, revistas, catálogos técnicos,
teses, dissertações, boletins e artigos técnicos, relatórios, apostilas, normas,
páginas na Internet etc., em várias fontes (Escola Politécnica da USP,
Faculdade de Arquitetura da USP, Universidade de Mogi das Cruzes,
Universidade Braz Cubas, Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT,
bibliotecas particulares, dentre outras), com conseqüente catalogação,
fichamento e estudo.
Foi igualmente importante no desenvolvimento de toda a dissertação,
a participação em cursos e palestras sobre alvenaria (de vedação e
estrutural = Glasser), sobre argamassas (Grupo Votorantim) e sobre

equipamentos e ferramentas (Equipaobra – Equipamentos Racionalizados
Ltda.), apresentando as respectivas informações técnicas.
Enfocando a segunda etapa (Soluções projetuais), foram ainda
efetuadas visitas às fábricas Presto – Blocos e Pisos de Concreto (registrada
fotograficamente – Anexo B) e Glasser – Soluções em Alvenaria e
Pavimentação, aonde se teve contato com o processo de produção de
blocos, destacando a preocupação com o controle de qualidade dos
mesmos, no tangente à seleção rigorosa da matéria-prima utilizada, ao
controle sobre os traços e a cura do concreto, à realização de ensaios em
laboratórios próprios e terceirizados, ao sistema de empacotamento, de
armazenamento e de entrega etc.
Para os itens 1.3 (Comparativo) e 2.3 (Soluções construtivas) do
roteiro acima, foram primordiais para a análise realizada, o
acompanhamento de obras no sistema construtivo convencional e em
alvenaria estrutural de blocos de concreto. Foram realizadas entrevistas com
engenheiros, arquitetos, empreendedores, construtores, além de
depoimentos de pedreiros e mestres-de-obra, o que proporcionou um
acúmulo de experiências em relação à técnica construtiva empregada, às
soluções racionalizantes adotadas e aos aspectos ergonômicos do sistema.
Também contribuíram para os estudos comparativos, o contato com os
fornecedores de blocos cerâmicos, sílico-calcários e de concreto celular
autoclavado.
Na terceira etapa, além do levantamento bibliográfico e documental,
realizaram-se visitas ao Conjunto Habitacional Paschoal Melantonio, eleito
como estudo de caso por utilizar as soluções racionalizantes abordadas na
presente dissertação. Tais visitas constituíram-se de impressões pessoais
sobre os aspectos físicos do edifício, além de entrevistas com o síndico, na
época Sr. Erivaldo Jesus da Silva e com os moradores, propiciando avaliar a
adaptação social do grupo ao edifício e ao local.
Entrevistou-se, também, um dos autores do projeto, o arquiteto Edson
Jorge Elito, que permitiu livre acesso a todo o projeto, tanto arquitetônico
quanto executivo, o que facilitou a análise de caso.

2 ORIGENS E EVOLUÇÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL
2.1 Origens
Até o final do século XIX e o início do século XX, respectivamente
com o advento das estruturas de aço e do concreto armado, que
possibilitaram construir estruturas mais esbeltas e grandes alturas, a
alvenaria era o principal sistema estrutural empregado na construção, sendo
intensamente explorada pelo ser humano.
Provavelmente a alvenaria tenha sido inventada por um nômade, à
procura de alimentos, há uns 15.000 anos, que, ao necessitar de refúgio
para proteger-se do frio e dos animais selvagens, empilhou pedras,
formando um lugar seguro. Porém, como a transmissão de idéias era muito
lenta, o fato teve que repetir-se inúmeras vezes, até chegar ao estágio
seguinte: o da utilização da argamassa de barro. Esta argamassa facilitava o
assentamento das pedras naturais irregulares.
Vestígios de povoados pré-históricos construídos desta forma, foram
encontrados desde as Ilhas Aran, na Irlanda, até Catal-Hüyük, em Anatólia.
De maneira semelhante, entretanto em lugar distante e cerca de 10.000
anos depois, o mesmo sistema construtivo foi empregado pelos Incas em
Ollantaytambo, no vale do Urubamba, próximo de Cusco (figura 1).
Onde a pedra natural não era
encontrada provavelmente tenha
sido inventada a unidade de
alvenaria, constituída de uma
massa de barro seca ao sol. O
vestígio
mais
antigo
foi
encontrado em Jericó, no Oriente
Médio (7350 aC) e pesava cerca
de 15 kg, com formato de um
grande pão (figura 2).
Figura 1 – Assentamento de pedras com argamassa de barro – Ollantaytambo. Fonte: (87)

Entretanto diversas outras formas também foram encontradas.

Uma das formas, a cônica, foi
encontrada repetitivamente, em
lugares distantes, sem conexão
direta
e
em
momentos
semelhantes. Como exemplo do
uso desta forma, temos paredes
na Mesopotâmia, construídas há
7.000 anos e no Peru, em Hueca
Prieta, há 5.000 anos.
Figura 2 - Unidade de alvenaria – vestígio mais antigo. Fonte: (29)

2.2 Início da História
Um avanço substantivo na construção da alvenaria, possibilitando a
produção rápida de unidades praticamente iguais, foi a invenção da fôrma,
de autoria dos sumérios, os quais consideravam o fato, uma criação divina.
Utilizavam o adobe, massa de barro misturada à palha, em forma de
paralelepípedo reto, promovendo a liberdade de construção e a arquitetura
monumental, pois não havia mais a necessidade de se restringir à forma ou
às dimensões do material.
Apesar das primeiras construções sumérias seguirem as formas das
estruturas dos antigos materiais, foi através da observação da abóbada em
forma de túnel nas roças dos canaviais, que se criou um falso arco, a partir
do qual, se chegou ao princípio verdadeiro, precursor das leis mecânicas de
resistência, que muitos milênios depois, foram formuladas.
O primeiro grande templo sumério foi edificado com peças de adobes
unidas com camadas de betume. Recebiam, também, desenhos decorativos,
ao serem colocados milhares de pequenos copos de argila cozida, no barro
ainda úmido.
No princípio do 3º milênio antes de Cristo, o adobe transforma-se em
tijolo cerâmico, ao ser levado ao forno. Era assentado com argamassa de
betume ou alcatrão (substância abundante no solo do Oriente Médio), ao
qual se misturava areia. Assim, possibilitou-se a execução de construções
com maiores alturas, como o Zigurat, da cidade de Ur (2125 aC), com base
de 62 m por 43 m e altura de 21 m, com núcleo de adobe e forro de
alvenaria de 2,40 m de espessura, feito de tijolos cerâmicos, assentados
com argamassa de betume incorporada a tecidos de cana. (figura 3). As
fibras de cana eram mescladas à argamassa para reforçá-la e propiciar
considerável resistência à tração.

Figura 3 - Zigurat de Ur. Fonte: (65)

Na
Babilônia,
cidade
assíria
construída
no
século VII aC, os tijolos
cerâmicos
tinham
inscrições
em
baixo
relevo,
relatando
a
construção da obra ou
eram
esmaltados,
formando alto relevo com
figuras de leões, touros
ou dragões, nas cores
azul e amarelo (figura 4).

Figura 4 - Porta de Ishtar Fonte: (87)

2.3 Egito, Grécia e Roma
Enquanto na Suméria utilizava-se o tijolo cerâmico, pela abundância
de depósitos de argila, no Egito optou-se pelo emprego de monolitos de
rocha (granitos, basaltos, alabastros entre outros), podendo ser talhados em
forma de colunas, vigas e lajes, como nos templos de Lúxor. Eram
assentados com gesso e revestidos com uma mistura de cal e gesso. As
obras comuns eram feitas de canas ou adobes, usando raramente o tijolo
cerâmico.
Na Grécia, adotou-se o mármore, já que não possuía as ricas
pedreiras egípcias, que serviam para revestir sua grossa alvenaria de pedra

caliza, assentada com argamassa de cal. O arco não aparecia na Grécia
nem no Egito, e sua arquitetura era limitada pela escassa resistência do
material à tração.
Em Roma, utilizaram-se pedras importadas do Egito e mármore
grego, embora na maioria dos casos, empregavam a pedra de seus
depósitos de caliza, travertino e lama vulcânica, além da alvenaria de tijolos
de argila. Nasce uma nova racionalidade construtiva, com a invenção do
concreto e da argamassa de cimento.
Vitrúvio, arquiteto e engenheiro, relata em seu tratado, escrito no ano
de 25 aC, sobre as técnicas construtivas romanas. Ele descreve o que
chamamos de concreto, como sendo um composto constituído de uma
mistura de cinza vulcânica do Vesúvio (cimento pozolânico – nome dado em
decorrência do local chamado Pozzuoli) ao calcário, que em presença da
água, forma os componentes básicos do aglomerante hidráulico, adicionado
de cacos ou pedras.
A construção teve significante revolução tecnológica com as
inovações romanas, possibilitando fundações mais competentes,
simplificação na construção das paredes, pois os cacos de ladrilhos ou
pedras entre duas paredes delgadas de alvenaria, eram acomodados com
argamassa de cimento, portanto, permitindo rapidez (estrutura adequada ao
processo de expansão de seu império); promover liberdade para o
desenvolvimento da tecnologia do arco, abóboda e cúpula; possibilitar
aberturas totais ou parciais em paredes.
Frutos desta revolução, são as obras das Termas de Caracalla, da obra da
Basílica Nova no Foro Romano e do Panteon, por exemplo (figura 5).
Remonta, também, ao tempo dos
romanos, a idéia de associar barras
metálicas à pedra ou argamassa,
com a finalidade de aumentar a
resistência às solicitações de
serviço. Durante a recuperação das
ruínas das Termas de Caracallas,
notou-se a existência de barras de
bronze dentro da argamassa de
pozzolana em pontos onde o vão a
vencer era maior que o normal na
época.

Figura 5 - Panteon de Agripa. Fonte: (70)

2.4 Séculos V V ao Século XIX
Depois de Roma, o desenvolvimento tecnológico praticamente
estagnou e até retrocedeu, com o desaparecimento da argamassa de
cimento, do concreto, e da fabricação de tijolos, perdendo-se sua tecnologia,
que só reaparece três séculos depois, por Smeaton, o fundador da
engenharia civil, em 1756.
O arco sumério e romano cedem espaço, no século XII, ao arco gótico
e à abóbada em cruz (figura 6), o que possibilitou cobrir grandes vãos. As
catedrais da Idade Média eram construções, nas quais o talento dos
construtores era evidenciado pela disposição adequada dos elementos
portantes e uso correto dos materiais resistentes: enquanto os contrafortes
absorviam os empuxos laterais dos arcos das coberturas, as colunas de
extrema esbeltez conduziam as cargas verticais diretamente ao solo. (Figura
7)

Figura 6 - Abóboda em cruz. Fonte: (67)

Figura 7 - Anatomia do arco Fonte: (66)

A alvenaria foi importante na Europa Ocidental por controlar o fogo,
em caso de incêndios, que destruíam suas cidades medievais, o que
resultou numa transformação na cidade de Londres depois de 1666,
deixando de ser uma cidade de madeira para converter-se em uma cidade
de alvenaria. Em outras partes do mundo a alvenaria também era aplicada,
como em grande parte da muralha da China e nas mesquitas e minaretes
árabes.
Com a revolução industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII,
expandiu-se a aplicação da alvenaria de tijolos de argila, acompanhada por
uma evolução nos fornos e seus combustíveis. O mais significativo foi a
gradual substituição dos métodos empíricos utilizados durante várias
gerações, por métodos científicos.
Ainda neste período, a associação do aço com a pedra natural
aparece pela primeira vez na estrutura da Igreja de Santa Genoveva, hoje

Pantheon (Paris, 1770). Eram executadas, em pedra lavrada, verdadeiras
vigas modernas de concreto armado, com barras longitudinais retas na zona
de tração e barras transversais de cisalhamento. As barras longitudinais
eram enfiadas em furos executados artesanalmente nas pedras, uns em
seguida aos outros e os espaços vazios eram preenchidos com uma
argamassa de cal: trabalho para operários cuidadosos e excepcional
habilidade.
Estava inventada a associação
do ferro com a pedra para execução
de estruturas, mas o processo só
pôde ser retomado algumas décadas
mais tarde, quando se tornou
possível inverter a seqüência de
fabricação: aqui a pedra foi
executada antes – corte, preparo
das superfícies, furos – e a
armadura depois. Mais tarde com a
“pedra artificial”, como era chamado
o concreto, a armadura era feita
antes
–
corte,
dobramento,
amarração – e a pedra depois.
(figura 8)
Figura 8- Alvenaria de pedra armada. Fonte: (54)

A alvenaria chega ao novo mundo trazida pelos europeus, tanto que
muitas cidades norte-americanas e do estado da Virgínia possuem a
formalidade inglesa. Além disso, foram erigidas pelos melhores pedreiros –
os holandeses.
No Peru, o tijolo não era fabricado, portanto era trazido como lastro de
navios que voltavam da Espanha. Por isso, as construções eram,
principalmente, de taipa, até a metade do século XX.
Entre o final do século XVIII e o fim do século XIX, ocorrem grandes
avanços. Na Inglaterra, em 1796, o “cimento romano” (chamado cal
hidráulica) é patenteado por Parker; Aspdin (1824) inventa e patenteia o
cimento portland; Brunel, em 1825, usa pela primeira vez alvenaria
reforçada; e o bloco de concreto é inventado e patenteado por Gibbs, em
1850. Em 1839, inventa-se na Dinamarca, o forno de produção contínua e
na Alemanha, em 1880, inicia-se a produção industrial do tijolo sílicocálcario.
2.5 Alvenaria estrutural
Na França, Lambot (1850) inventa o concreto armado e Monier (1867)
o patenteia, enquanto Cottancin (1889) patenteia a alvenaria reforçada.

Edifícios construídos com alvenaria armada podem ser encontrados nos
bairros mais prósperos de Paris.
Entretanto, todas as estruturas de alvenaria, erigidas até o início deste
século foram dimensionadas empiricamente, através de regras práticas,
passadas de geração para geração. Intuitivamente, projetistas e construtores
entendiam como as cargas eram transferidas pelas paredes resistentes para
o solo. Alguns sábios criaram teorias que explicavam, corretamente,
aspectos isolados da capacidade de resistência da alvenaria: Aristóteles
explicava como os arcos resistiam às cargas gravitacionais, Da Vinci
explicava o mecanismo interno de ação entre os elementos de um arco,
enquanto Euler definia a capacidade resistente de colunas de alvenaria em
termos de carga última de flambagem.
Apesar destas teorias, a concepção estrutural continuava intuitiva e o
dimensionamento empírico, porém, utilizavam regras práticas como a que
define que a espessura mínima de parede de tijolos maciços deveria ser de
30 cm, para uma edificação de um pavimento, devendo ser somado a esta
medida, 10 cm para cada pavimento adicional.
Um marco importante na
história da alvenaria estrutural foi o
edifício
Monadnock
(figura
9),
construído em Chicago (EUA) entre
1889 e 1891. Seu autor, D.H.
Burnham, empregou os critérios mais
modernos da engenharia alcançados
até aquele momento, que incluíam a
aplicação de forças horizontais e
receitas
empíricas
para
a
determinação da espessura das
paredes de alvenaria, em função da
altura (65 metros – 16 andares). Suas
paredes
possuíam
1,80m
de
espessura na base, resultando em
25% de ocupação, em planta, da área
total.
Na época, sua construção foi
considerada
como
o
limite
dimensional máximo para estruturas
Figura 9 - Edifício Monadnock. Fonte: (2)

de alvenaria, calculado pelo método empírico. Hoje, se fossem empregados
os mesmos materiais, o cálculo da espessura das paredes resistentes do
térreo resultaria em 30 cm.
As estruturas em aço e em concreto armado consagram-se pelas
inúmeras pesquisas teóricas e experimentais, cujos métodos exatos de
cálculo causaram verdadeira revolução na concepção arquitetônica e

estrutural. Em contrapartida, as pesquisas sobre a alvenaria rarearam e seu
desenvolvimento estagnou.
Apesar de não ser tratada, neste período, como um sistema
construtivo técnico, mais tarde, após investigações em vários países, a
alvenaria racionaliza-se e adquire o apelativo redundante de alvenaria
estrutural.
Nas três primeiras décadas do século XX passou-se a estudar, na
Europa e nos Estados Unidos, com bases científicas e experimentação em
laboratórios, o comportamento da alvenaria, sujeita a diversos tipos de
esforços. O ensaio de 682 espécies, incluindo vigas, lajes, colunas e arcos,
constitue, em 1920, a primeira investigação organizada de alvenaria armada,
podendo ser considerada o ponto inicial do desenvolvimento moderno da
alvenaria estrutural, propondo procedimentos racionais de desenho. A partir
de então, foram construídas várias obras de alvenaria reforçada em Bihar e
em Orissa, na Índia.
Foi a partir de 1930 que pesquisas mais bem estruturadas foram
desenvolvidas no “National Bureau of Standards” e no “Forest Products
Laboratory”. Como resultado o NBS publicou um relatório, o “Building
Materials and Structures Report”, (BMS) no. 2, em 1938. Com base nesses
estudos, em 1947 foi elaborado o Projeto de Norma E72 “Standard Methods
of Tests for Building”, mais tarde revista e publicada com o título de “ASTM
E72/77 Standard Methods of Conducting Strength Panels for Building
Construction”.
Seguindo o trabalho na Índia, no Japão, país também acometido por
abalos sísmicos, construiram-se 300.000 m2 de paredes de alvenaria
armada em edifícios públicos e privados, em obras de contenção, pontes,
silos e chaminés, nas primeiras décadas do século XX.
Assim, em 1951 o engenheiro suíço Paul Haller dimensionou e
construiu, na Basiléia, um edifício de 13 andares (41,40 m de altura) em
alvenaria não armada, com paredes resistentes internas de 15 cm de
espessura e externas de 37,5 cm. Este foi considerado por Sahlin como o
primeiro em alvenaria estrutural não armada. Entretanto, um edifício,
construído em Zurique em 1954, com 20 pavimentos e paredes com 32 cm
de espessura, foi considerado, por outros, como o primeiro com paredes
portantes de alvenaria projetado racionalmente.
Apesar de tal questão, os edifícios em alvenaria estrutural se
popularizam. Entretanto, a destruição de edifícios construídos em alvenaria
estrutural (não armada) por terremotos ocorridos na Califórnia (EUA), em
1933, tornou seu uso proibido nas regiões sujeitas a abalos sísmicos.
Mesmo assim, se fosse utilizado o código de 1924, da cidade de Nova
York (EUA), um edifício de doze pavimentos construído com paredes em

alvenaria portante teria, para cada metro quadrado de área bruta, uma
ocupação de um terço de metro quadrado de alvenaria. Desta forma,
podemos compreender que tal material não era competitivo e estava fadado
a desaparecer. Na verdade, o problema não estava no material, mas sim na
falta de conhecimento de engenharia.
Por outro lado, devido ao bom comportamento da alvenaria estrutural
armada em edifícios construídos em locais onde ocorreram terremotos, na
Nova Zelândia, Chile e Peru, foi dado um grande impulso à investigação, à
determinação de configurações estruturais e a métodos de análises de
desenho e dimensionamento racionais.
O ano de 1966 corresponde a outro marco histórico nos Estados
Unidos, com o primeiro código americano de alvenaria estrutural
(“Recommended Building Code Requirements for Engineered Brick
Masonry”), editado pela Structural Clay Products Institute (SCPI).
Outra data importante é aquela relativa ao primeiro Congresso
Internacional, realizado em 1967, no Texas, cujos anais foram publicados
por Johnson e transformados num texto clássico. A alvenaria começa a ser
reconhecida como uma estrutura racional e precisa, principalmente com o
grande volume de pesquisas teóricas e experimentais desenvolvidas na
Europa e nos Estados Unidos durante os últimos 30 anos.
Como resultado destas pesquisas, criou-se uma teoria moderna de
estruturas de alvenaria fundamentada em uma base experimental sólida,
catalogando os novos resultados teóricos e experimentais sob a forma de
códigos modernos de construção.
Além disso, muito contribuiu a
concentração de esforços criativos por parte de arquitetos e engenheiros
progressistas no desenvolvimento de grandes realizações em alvenaria
estrutural.
O progresso na fabricação de novos materiais de alvenaria e na
técnica de construção é outro item importante dentre os resultados das
experiências desenvolvidas.
Atualmente, são construídos, na América do Norte e na Europa, altos
edifícios, com 22 pavimentos, apesar do limite teórico, para a alvenaria
estrutural não armada ser estimado em 30 andares e para a armada, em 40
pavimentos.
Nos Estados Unidos, a alvenaria estrutural armada teve um grande
desenvolvimento na construção de hotéis nos últimos 30 anos, sendo um
exemplo expressivo do uso desta técnica, o Hotel Excalibur (figura 10), em
Las Vegas, constituído de quatro edifícios de 28 pavimentos com paredes
estruturais de 29 cm nos cinco primeiros pavimentos e 19 cm de espessura
nos demais 23 pavimentos.

Figura 10 - Hotel Excalibur. Fonte: Glasser

2.6 A alvenaria no Brasil
No Brasil, a história da alvenaria estrutural, avançou morosamente a
partir da década de 60, de acordo com o crescimento social e urbano, tendo
passado pelas fases da construção em taipa, pau-a-pique, cantaria,
alvenaria de tijolos até chegar às alvenarias estruturais com blocos
industrializados.
Foi empregada com sucesso em casas e edifícios residenciais dos
programas do extinto BNH (Banco Nacional da Habitação), já que respondeu
com sucesso ao desafio de se construir bem e a baixo custo.
Segundo Carlos Alberto Tauil (2000),
esta relação imediata com as construções
populares, porém, acabou alimentando o “mito”
de que a alvenaria estrutural só era viável para
prédios baixos de até 8 andares, tipo caixote.
Tal questão cultural foi revertida aos poucos,
tanto que na década de 90, construíram-se
edifícios com apartamentos de 100 a 200 m2
em bairros nobres.
Um exemplo recorrente é o edifício Solar
dos Alcântaras, em São Paulo, com 24
pavimentos, o mais alto do Brasil construído em
alvenaria estrutural. (figura 11)
Entretanto, antes disso, ainda na década
de 70, já se podia encontrar exemplos de

edifícios
estrutural,

construídos

em

alvenaria

Figura 11 - Solar dos Alcântaras. Fonte:
Glasser

como é o caso do Conjunto Habitacional Central Parque da Lapa (figura 12),
calculado pelo Engenheiro José Luís Pereira e revisado pelo Engenheiro
Grier Fever.

Outros exemplos podiam ser
encontrados em São José dos
Campos, no edifício Muriti, com
dezesseis andares; outros treze
prédios de quatro andares e cinco de
oito também na cidade de São Paulo
e doze edifícios em Diadema, S.P.,
além dos 1620 apartamentos do
conjunto Itaquera I, da Cohab/SP,
que vieram a inaugurar uma nova
etapa de aplicação de tecnologias
alternativas em obras de moradia
popular, financiadas pelo BNH.
Em alvenaria estrutural não
armada, o pioneiro foi o edifício
Jardim
Prudência,
construído
também em São Paulo, em 1977,
Figura 12 - Edifício Central Parque da Lapa. Fonte: Glasser

com 9 pavimentos e paredes resistentes de alvenaria de blocos sílicocalcários com 24 cm de espessura.

como

Entretanto, a alvenaria estrutural não era ainda aceita e reconhecida,
em outros países, principalmente por ser dimensionada

empiricamente, ou seja, não se baseia em pesquisas, mas sim em modelos
estrangeiros.
Atualmente, com a busca por sistemas com custos mais competitivos,
construtores e incorporadores mudaram sua visão e passaram a ver na
alvenaria estrutural um caminho viável. Além da economia de mão-de-obra,
materiais e revestimentos, houve paralelamente o investimento das
indústrias de blocos, conferindo confiabilidade ao produto, com a busca por
novas tecnologias e por qualidade.
Outro fator que colaborou para o aumento da credibilidade do sistema
foi a normalização, conquistada na década de 70, determinando as várias
classes de resistência para os blocos estruturais, variando de 4,5 MPa a 20
MPa.
2.7 Normalização
O Instituto de Engenharia de São Paulo, em 1931, com o intuito de
elaborar especificações para os tijolos comuns (maciços) de fabricação
manual ou mecânica, designou uma Comissão Especial para elaboração de
um texto básico, delineando os ensaios necessários, que ficaram a cargo do
Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Politécnica (de onde surgiria o
IPT). O trabalho teve como base o Código Saboya e o Caderno de
Obrigações da Prefeitura do Distrito Federal, além de publicações
estrangeiras. Os valores estabelecidos como conclusões da comissão foram
considerados moderados se comparados a algumas normas estrangeiras,
além do índice de absorção ser considerado excessivo (27%).
Até 1972, os calculistas brasileiros ainda evitavam se arriscar nos
projetos com mais de quatro pavimentos. É a partir da vinda, ao Brasil, do
calculista norte-americano Grier Ferver, contratado como consultor pela
empresa Regional, responsável pela construção dos apartamentos do
Central Parque Lapa, que eles começam a ousar e sentir a necessidade de
disporem de normas brasileiras.
Com o empenho conjunto em várias áreas – arquiteto Carlos Alberto
Tauil, engenheiros do IPT e professores (UFRJ e EPUSP), elaboraram-se as
normas da ABNT (1974), proporcionando consistência a um trabalho notável
em favor da construção no país. O mesmo ocorre, só que na década de 80,
com o setor cerâmico.
Neste contexto de evolução técnica, difundem-se outros materiais
como os blocos ou tijolos sílico-cálcarios – patenteados por Wilheim Michael
em 1880, difundido no Brasil a partir da fundação de indústrias em 1973 e
largamente utilizados na Europa, especialmente na União Soviética,
Alemanha Ocidental, Holanda e Inglaterra e, em menor escala, nos Estados
Unidos, Canadá e México.

Outro material é o bloco de concreto celular autoclavado, fabricado a
partir de 1929, na Suécia, e bastante empregado na Escandinávia, bem
como em outras regiões da Europa. O CEB (Comité Européen du Béton)
publicou em 1978 o “CEB Manual of Autoclaved Aerated Concrete Design
and Technology”. No Brasil, a primeira indústria a fabricar tal bloco foi
fundada em 1957, em Ribeirão Pires, sendo que alguns passos já foram
dados no sentido de normalizá-los.
No exterior, a primeira norma consistente para cálculo da alvenaria de
tijolos aconteceu em 1948, na Inglaterra, sendo reformulada em 1970,
passando a ser CP-111, “Structural Recomendations for Loadbearing Walls”.
Na Alemanha, a norma DIN 1053 apareceu em 1952, sofrendo
alterações em 1962, em 1974 e recentemente. Nos Estados Unidos, apesar
de diversas normas existentes desde 1953, só em 1966 é que se publicam
normas mais específicas, como a que trata de tijolos cerâmicos, pela
“Structural Clay Products Institute”. É em 70 que surge a primeira norma
específica sobre cálculo da alvenaria de blocos de concreto, publicada pela
NCMA (National Concrete Masonry Association).
Já com relação aos blocos cerâmicos estruturais (“structural hollow
clay tiles”), eles são tratados nas normas da ASTM e no Código de Obras da
Califórnia (UBC), sofrendo periódicas alterações.

3

SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA ESTRUTURAL

3.1 Conceituação
A palavra alvenaria tem origem no Árabe Al-Bannã, que significa “O
construtor” (Dicionário Etimológico Nova Fronteira). O significado restrito em
português é “a arte ou a obra do alvenel” (pedreiro em Portugal). Este
significado é o mesmo em outras línguas e está relacionado com a obra do
operário que constrói com pedras. Por exemplo “Masonry” em inglês de
“Mason” – pedreiro; “Maçonneire” em francês, de “Maçon” – pedreiro.
Sintetizando o conceito, a alvenaria é definida como uma obra produzida
em canteiro, resultante da união de tijolos ou blocos chamados de unidades
de alvenaria, através de juntas de argamassa, formando um conjunto rígido
e coeso. É suscetível de ser projetada para resistir a esforços de
compressão única ou ainda a uma combinação de esforços, podendo conter
armadura envolta em concreto ou argamassa no plano horizontal e /ou
vertical.
A unidade de alvenaria (bloco ou tijolo) é definida como um componente
industrializado, de dimensões e peso que o fazem manuseável, de formato
paralelepipedal, sendo que a diferença entre os dois está em suas
dimensões e massas.
Por ter como característica a conformação em obra e poder assumir
formas diversas, a alvenaria é empregada na confecção de inúmeros
elementos construtivos: paredes, muros (de arrimo e divisórios), pilares,
sapatas, coberturas, pontes, chaminés etc. A justificativa é dada pela sua
elevada resistência mecânica, pela grande durabilidade e pelo baixo custo,
mesmo não apresentando boa resistência a esforços de tração.
Suas mais importantes funções, no momento, são a de vedação, ou de
estrutura suporte e vedação simultaneamente, recebendo, respectivamente,
a denominação de alvenaria de vedação (figura 14) e alvenaria
estrutural.(figura 13)

Figura 13 – Esquema da alvenaria estrutural. Fonte: (32)

Outras funções, segundo Sami
Bussab e Fuad Jorge Cury 2 são:
resistir a impactos sem manifestar
sinais de ruínas; resistir à ação do
fogo, não contribuir para início de
incêndio nem para a propagação da
chama, nem para a produção de
gases tóxicos; isolar acusticamente
os ambientes; contribuir para a
manutenção do conforto térmico no
inverno e no verão; impedir a entrada
de ar e chuva no interior dos
ambientes;
apresentar
estética,
economia e durabilidade.

Figura 14 – Alvenaria de vedação. Fonte: Glasser

Um dos tipos de alvenaria estrutural é a chamada alvenaria não armada.
Por não apresentar uma boa resistência à tração, surgem outros dois tipos: a
armada e a protendida. A armada (figura 15) é uma alvenaria reforçada por
uma armadura passiva de fios, barras ou telas de um material resistente à
tração (aço), enquanto que a protendida é reforçada por uma armadura ativa
(pré-tensionada), que mantém a alvenaria submetida a tensões de

compressão. Segundo Sabbatini
significativo no Brasil.
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, esta última não tem ainda um emprego

De suma importância, o lançamento
estrutural, ou seja, a opção pela utilização da
alvenaria portante ou da estrutura em concreto
ou aço, deve ser feita desde o projeto, para
que se possa obter vantagens técnicas e
econômicas, buscando a racionalização da
construção, com isto, ganhos em aumento de
produtividade e redução de custos.
Assim, aspectos como volumetria, simetria
e dimensão máxima dos vãos, devem ser
observados,
levando-se
em
conta
o
conhecimento
das
características
dos
materiais disponíveis no local, para tornar o
investimento viável.
Figura 15 - Alvenaria armada Fonte: (32)

Ao contrário dos prédios estruturados por pórticos de concreto ou aço,
nos prédios em alvenaria estrutural, as paredes servem não apenas como
vedação, mas também resistem às cargas de peso próprio, cargas
acidentais e ao esforço horizontal, devido à ação do vento. As paredes
substituem os pilares e vigas.
3.2 Caracterização geral do sistema
O sistema em alvenaria estrutural é laminar, já que as paredes e as lajes
atuam como tal, ao contrário do sistema convencional, caracterizado por
pórticos de barras. (figura 16)
A principal característica das
paredes de alvenaria é o seu
comportamento
à
compressão,
sendo os tijolos ou blocos, os
elementos mais importantes nesta
resistência, por representarem 80%
do volume de uma parede.
Entretanto,
a
alvenaria,
produto
“homogêneo”,
coeso,
monolítico, resultante da ação mútua
entre os tijolos e as juntas de
argamassa, depende também desta
interação, chamada aderência.
Figura 16 - Painéis laminares e pórticos de barra. Fonte: (2)

Segundo Melhado 39, esta aderência é resultado da conjugação de três
propriedades da interface tijolo-argamassa:
- a resistência da aderência à tração (quando submetida a uma força
que atua perpendicularmente no sentido de separar o tijolo da
argamassa) ;
- a resistência da aderência ao cisalhamento (quando submetida a
uma força que age no seu plano);
- extensão de aderência (a razão entre a área de contato efetiva
argamassa/tijolo e a área total possível de ser unida).
As lajes de piso, por sua vez, atuam como diafragmas horizontais,
distribuindo as forças do vento sobre as paredes, as quais dotam a estrutura
da necessária rigidez transversal, além de induzir as cargas verticais às
fundações.
De acordo Jorge Kurken Kurdjan 2, “o desempenho global das estruturas
de edifícios está intimamente ligado à perfeita ligação dos diafragmas
horizontais (lajes) com as paredes portantes, sua capacidade de
transmissão das forças laterais e, particularmente, na execução apurada dos
detalhes de conexão”.
Entre os fatores que interferem na resistência à compressão da alvenaria
estrutural estão a qualidade dos projetos, materiais e componentes utilizados
e a adequação das técnicas e mão-de-obra empregadas na execução dos
elementos resistentes.
Segundo Hendry 31, os fatores que exercem comprovada influência na
resistência à compressão da alvenaria são:
•
•
•
•
•
•
•
•

resistência da unidade (blocos e tijolos);
geometria da unidade;
resistência da argamassa;
deformação característica da unidade;
deformação característica da argamassa;
espessura da junta;
sucção das unidades;
retenção da água da argamassa

Alguns destes fatores como, por exemplo, as características dos blocos e
tijolos, são fixados no projeto e determinados no processo de manufatura,
enquanto outros, como as propriedades das juntas de argamassa, são
susceptíveis às variações dos materiais constituintes e precisão de produção
e execução.
Medeiros 37 cita que Sabbatini, ao analisar o mecanismo de ruptura da
alvenaria na compressão, destaca os seguintes fatores:
• resistência da junta da argamassa;

•
•
•
•

resistência de aderência do conjunto, conseqüentemente a sucção
inicial dos elementos, retenção de água da argamassa, qualidade da
mão-de-obra, condições de cura;
características reológicas da unidade e da junta de argamassa;
espessura e disposição das juntas;
formato, dimensões, existência de vazios e tolerâncias dimensionais
das unidades de alvenaria.

Para Schellbach, também citado por Medeiros 37, esses fatores dividemse em três classificações: resistência das unidades, resistência das juntas de
argamassa e outros, e um último com os demais fatores, como mão-de-obra
e ensaios de determinação dos parâmetros de projeto, denominados
“Inequality Factor”.
A qualidade do trabalho dos pedreiros é fundamental para se obter uma
parede com boa resistência à compressão. Fatores tais como prumo,
verticalidade, uniformidade de espessura de juntas e resistência de
aderência são dependentes da habilidade dos pedreiros. O engenheiro não
deve descuidar da fiscalização na construção das paredes, principalmente
na etapa inicial da obra, quando as paredes do térreo estão sendo
construídas. São estas as paredes mais solicitadas dos prédios, recebendo
a totalidade do carregamento vertical de compressão. Imprescindível se
torna o treinamento, instruindo o mestre de obras da importância da
qualidade da alvenaria (figura 17).

Figura 17 - Treinamento de mão-de -obra. Fonte: Arquivo Pessoal

Neste tipo de construção a importância do controle e fiscalização é tão
grande que as tensões admissíveis de cálculo podem ser reduzidas por
norma, se não for prevista a presença de engenheiros ou arquitetos
residentes no canteiro de serviços (American Concrete Institute).

O Uniform Building Code, adotado na costa oeste americana, determina
que a obra que não possuir fiscalização especial deverá ter a resistência de
cálculo diminuída pela metade. Já o código britânico BS 5628: Part 1 (BSI,
1985) 16 admite uma redução de até 25% desta resistência, quando não
existe inspeção constante.
Medeiros 37 salienta que para Curtin (1982) a ruptura da alvenaria,
provocada pelos componentes, é função principal da resistência dos blocos
e, em menor grau, da resistência da argamassa que constitui a junta. Este
autor afirma que a ruptura devido à flambagem
é essencialmente
relacionada à geometria do elemento de alvenaria e ao módulo de
elasticidade dos materiais empregados na constituição dos componentes.
Assim como Curtin, Bright (1990) acredita que esta ruptura é também
influenciada pela excentricidade das cargas aplicadas, além da altura efetiva
da parede, das condições de restrição das extremidades da parede e da
maneira como a carga é aplicada.
Assim sendo, as propriedades dos elementos que constituem a alvenaria
(blocos, argamassas e grautes) devem possuir certas características, para
que exerçam as funções desejadas.
3.2.1 Blocos
3.2.1.1 Classificação
Os tijolos e os blocos são considerados componentes primários, ou
seja, são indispensáveis no desempenho das funções de vêdo,
compartimentação e habitabilidade, além de serem industrializados, para a
execução de alvenarias modulares. No caso da alvenaria estrutural, ainda
desempenham a função de estrutura e, de acordo com a NBR 8798/85
divide-se em não armada, parcialmente armada e armada.
As alvenarias estruturais podem ser classificadas segundo a natureza
dos componentes empregados, tendo em vista a existência de diferenças
significativas na técnica construtiva de um elemento de alvenaria, quando
são empregados diferentes tipos de blocos (cerâmico, sílico-calcário,
concreto ou concreto celular autoclavado). Os blocos podem ser
classificados em relação à área útil conforme a tabela abaixo: (tabela 1)
CLASSIFICAÇÃO DOS BLOCOS EM RELAÇÃO À ÁREA ÚTIL
Área
líquida (útil)
%
Vazado
Perfurado

furos %

total (bruta) %

< 70

> 30

100

70 a 100

30 a 0

100

100

0

100

Maciço
Tabela 1 - Fonte: (02)

Quanto às suas dimensões podem ser classificados em reais (efetivas
de fabricação) e nominais (reais acrescidas de 1 cm de argamassa de
assentamento). Desta forma, compõe-se a modulação com as dimensões de
um bloco-padrão: para as dimensões reais de 14x19x39 cm, as nominais
serão 15x20x40 cm.
Além disso, suas dimensões sofrem influências da compatibilização
dos fatores funcionais, construtivos, tecnológicos e econômicos. Com
relação especificamente aos blocos de concreto estruturais, suas medidas
normais de mercado são 20 x 20 x 40 cm, formato considerado ótimo para
operações bi-manuais e peso na ordem de 18 kg. Tal peso pode ser
reduzido com a adequada composição do concreto, controlando a
granulometria e omitindo os finos, sem recorrer a agregados leves.
A norma britânica BS 6073 (BSI 1981) define que bloco é a unidade
de alvenaria que excede as dimensões máximas dos tijolos (250 x 120 x 55
mm), sendo que a altura não deve exceder o comprimento ou seis vezes a
largura. Esta mesma norma define, ainda, que blocos vazados são aqueles
que possuem cavidades que os atravessam no sentido da altura, e volume
de vazios inferior a 50% do volume total, enquanto que blocos celulares são
aqueles que possuem cavidades fechadas em umas das extremidades.
A norma brasileira NBR 8186 (ABNT, 1980) define que blocos
vazados são aqueles que possuem furos prismáticos perpendiculares à face
que os contém e cuja seção transversal média útil é inferior a 75% da seção
transversal bruta. Classifica os blocos de concreto também por suas
dimensões, especificando as dimensões modulares nominais de 200 mm
para a altura, 200 e 400 mm para o comprimento e 150 a 200 mm para as
larguras. Outra classificação dada por essa norma é aquela referente a
resistência e características superficiais. Para esta norma, os blocos podem
ser de classe A e classe B, sendo que os primeiros apresentam resistência
característica à compressão (fbk) igual ou superior a 6,0 MPa e possuem
textura superficial lisa, enquanto que os segundos possuem resistência
característica à compressão igual ou superior a 4,0 MPa e textura superficial
rugosa.
A norma BS 6073 (BSI, 1981) classifica os blocos também segundo
sua densidade em três tipos distintos, denominados A, B e C. Os do tipo A
são ditos densos – possuem densidade igual ou superior a 1500 kg/m3 e são
considerados de uso geral, podendo ser empregados inclusive abaixo do
nível do terreno. Os blocos do tipo B e C são ditos leves – possuem
densidade inferior a 1500 kg/m3 – sendo que os do tipo B são de uso geral
para paredes internas e externas protegidas e os do tipo C apenas para
paredes internas de vedação.
De acordo com Rosso 46, para efeito de coordenação planimétrica, o
melhor seria adotar, para o comprimento, um multimódulo da largura, com

dimensão igual ao seu triplo, apesar de economicamente desfavorável, pois
aumenta o número de juntas.
Tendo os blocos dimensões maiores que as dos tijolos, surgem
problemas referentes à posição das juntas horizontais com relação à
quadrícula; aberturas de vão ou compatibilização com componentes
secundários, uniões e cruzamento de paredes; cantos ou terminações de
paredes, coincidência dos furos para passagem da tubulação. São, portanto,
vários os formatos necessários, inclusive PEFs (peças especiais de
fechamento), porém essa variedade é excessiva.
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OBS.: A laje indicada no respaldo é uma laje moldada
no local e por este motivo concretada sobre a fiada de
respaldo sem a camada de 1 cm de argamassa
necessária para a colocação de alguns tipos de lajes
pré-moldadas.

Figura 18 - Modulação americana. Fonte: (2)

Existem, no mercado, diversos modelos de blocos, atendendo a
diversas linhas de modulação. Na modulação americana (figura 18), o bloco
é vazado e possui dois furos, com dimensões reais de 19x39 cm e
espessuras que variam de 7, 9 e 11,5 cm (para alvenarias não estruturais), e
de 14 e 19 cm (para alvenarias estruturais). É também encontrada meiapeça com 19x19 cm, e mesmas espessuras, concebidas para receber
armadura vertical facilmente acomodável em seus furos. Outra peça

existente é a canaleta, que serve para acomodar as armaduras horizontais,
podendo ser do tipo com fundo fechado ou com fundo fechado removível
(para colocação também de armaduras verticais).
Além destas peças, pode-se ainda encontrar a canaleta jota, que tem
umas das laterais mais altas para arremate das bordas de lajes em paredes
externas; o bloco ¾, com dimensões de 19 x 29 cm utilizado para eventuais
quebras de modulação ou amarração de canto tipo macho—fêmea; a
canaleta longa, cujas laterais são mais altas, proporcionando uma viga
proporcional a duas fiadas; o bloco de arestas verticais ranhuradas, para
alvenaria aparente; o bloco de quina, usado em amarrações de canto de
parede de 14cm de espessura; o bloco com formato A, sendo um bloco
comum sem uma de suas paredes transversais externas; os blocos para
pilar, sem as paredes internas para facilitar a colocação de armadura vertical
com estribos; os blocos elétricos, que já vem com corte para encaixe da
caixa de elétrica; os blocos decorativos, com desenhos especiais, o splitblock, que possui uma ou duas de suas faces com aspecto de pedra rústica;
bloco L e bloco T. Alguns tipos podem ser observados a seguir: (Figura 19)

bloco elétrico

bloco elétrico

bloco ¨T¨ de 9

bloco ¨L¨ de 19 x 34

bloco ¨L¨ de 34 x 39

bloco split

bloco especial

bloco especial

bloco shadow

bloco ¨T¨ de 14

Figura 19 – Tipos de blocos. Fonte:

(2) e Glasser

Na modulação européia, o bloco-padrão mais utilizado é o perfurado,
cujas dimensões reais são 11,3 x 24 cm e disponíveis nas espessuras de
11.5, 14 e 17,5 cm (tanto para vedação como para estrutural). Foi concebido
para alvenarias não armadas, devido à dificuldade na colocação de
armaduras verticais. Além das canaletas, bloco jota, compensadores, ainda
existem blocos para acomodação de tubos verticais para instalações,
assentados alternadamente em fiadas pares e ímpares nas elevações com
junta amarração.

Outro bloco é o que obedece a modulação de 15 cm, sendo vazado e
com dimensões reais de 14x14x29cm, e possuindo as demais peças
complementares.
Em anexo pode-se observar os vários tipos de blocos de concreto e
de peças complementares para alvenaria estrutural, no mercado nacional.
(anexo C)
Segundo Medeiros 36, uma tipologia muito variada de blocos
padronizados pode trazer confusão ao usuário, principalmente àqueles sem
formação técnica específica. Para os profissionais ligados às atividades de
projeto, entretanto, um grande número de blocos pode representar uma
maior liberdade na concepção dos elementos do edifício. Para o fabricante,
um grande número de tipos de blocos pode causar complicação na
produção, exigindo um grau mais elevado de organização e gerenciamento
das atividades da usina.
3.2.1.2 Propriedades
As principais propriedades dos blocos e tijolos referem-se ao seu
aspecto, às suas dimensões, ao seu esquadro, à sua planeza, à sua
umidade, à sua absorção de água, à sua massa específica, à sua retração
por secagem e à sua resistência à compressão.(tabela 2)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GERAIS MÉDIAS DA ALVENARIA
Tipo de blocos
Concreto

Cerâmicos
vazados furados

Sílico-calcários
furados

Concreto celular
autoclavado

Índice de absorção de
água (%)

7 - 10

10 - 25

10 - 14

*

Índice inicial de absorção
de água – IAI (g/min)

< 20

< 20

> 20

*

*

0,01 – 0,05 (2)

0,02 – 0,09 (3)

*

*

Retração por secagem (%)

0,02 – 0,06 (1)

(parcialmente reversível)
Expansão por umidade (%)
Coeficiente por dilatação
térmica
0

*

0,02 – 0,12

(4)

6 - 12

5-8

8 - 14

8

1.500

1.200 a 1.500

1.200 a 1.800

410 a 600

C –1 x 10 –6

Massa específica aparente
γap (kgf/m3)

Tabela 2– Características físicas gerais médias da alvenaria Fonte: (02)
* Dados não disponíveis no momento
(1) British Standard limita no máximo em 0,09%
(2) British Standard limita no máximo em 0,04%
(3) British Standard limita no máximo em 0,09%
(4) Dados de tijolos ingleses

Tendo em vista tal fato, as indústrias fabricantes de blocos têm a
qualidade como meta principal, como é o caso das duas firmas visitadas : a
Presto e a Glasser. A preocupação inicia-se com a escolha da matériaprima, com as máquinas, com a cura, com a embalagem e culmina nos
ensaios dos produtos acabados.
Assim sendo, quando do recebimento de blocos estruturais de
concreto, a inspeção visual, embora importante, é subjetiva, pois pode levar
a discordâncias de avaliação. Pode-se identificar as quebras, trincas,
deformações, integridade das arestas e vértices, textura de sua superfície,
cor etc. Quanto mais uniformidade de dimensões tiver a unidade, mais fácil
será o assentamento.
No caso de blocos cerâmicos, deve-se ainda, controlar seu esquadro
e planeza, dado seu processo de produção. Quando se trata de alvenarias
estruturais, a geometria é ainda mais importante, por influir na capacidade
portante da parede.(anexo D)
Já em relação aos blocos de concreto e de concreto celular
autoclavado, a propriedade de absorção d’água é um item de relevância.
Nos primeiros, está relacionado à permeabilidade da parede à chuva, e nos
segundos, ao peso da alvenaria saturada. Outra propriedade dos blocos e
tijolos é a umidade, que pode variar de acordo com as condições térmicas e
higrométricas a que estejam submetidos.
Outra propriedade dos blocos e tijolos é a umidade, que pode variar
de acordo com as condições térmicas e higrométricas a que estejam
submetidos. Os blocos de concreto, sílico-cálcarios e celulares
autoclavados, por serem suscetíveis à retração por secagem, não devem ser
assentados úmidos, pois ao se retraírem, causarão trincas. Entretanto, nos
locais onde a evaporação é intensa, estes blocos devem ter sua superfície
umedecida antes do assentamento, para que a argamassa não perca sua
fluidez muito rapidamente. Este umedecimento superficial é distinto de estar
encharcado pela exposição a horas de chuva.
A resistência à compressão de paredes tende a se reduzir, quando a
unidade de alvenaria empregada é excessivamente porosa (como o tijolo,
por exemplo), o que causa alta sucção inicial de umidade. O fato relacionase à rápida redução de plasticidade da argamassa, devido ao enxugamento
desta junta, com prejuízos à aderência. Neste caso, deve-se dar preferência
ao uso de argamassas que contenham cal, capazes de reter a umidade.
Para os blocos de concreto celular autoclavado, além dos itens já
citados, deve-se, ainda, controlar sua massa específica, já que ao entrar em
equilíbrio higrométrico com o ar, sua massa específica fica maior em função
da umidade.

3.2.1.3 Resistência à compressão
O índice de eficiência da alvenaria é dado pela relação entre a
resistência à compressão de uma parede e dos tijolos utilizados nela.
Entretanto, este índice pode variar de 15 a 60%. A avaliação da resistência à
compressão da alvenaria pode ser realizada através de três formas: ensaio
em prismas, ensaio de paredinhas e ensaio de parede em escala real.
O resultado de ensaio à compressão de um bloco, em MPa, será bem
maior que o resultado do ensaio à compressão de uma parede feita com o
mesmo bloco. (Tango 2) (Anexo E). Deduz-se daí que a melhor maneira de
se comparar a capacidade portante da alvenaria, é fazer ensaios de paredes
e não simplesmente ensaio dos blocos ou tijolos.
Outra forma de se comparar seria reduzir o resultado dos ensaios a
uma relação altura/espessura padrão, empregando, por exemplo, a tabela
sugerida pelo professor Lobo Carneiro (Anexo F).
O prisma de alvenaria estrutural é um corpo-de-prova formado pela
justaposição de dois ou mais blocos com argamassa, eventualmente com
graute, com o intuito de representar uma parede feita com os mesmos
componentes e processos de produção. O prisma pode não simular o
comportamento à compressão de uma alvenaria, porém pode ser um
indicador, servindo como índice de qualidade. (figura 20)

h>=2 blocos

h>=5 tijolos

t

t
Figura 20 – Corpos de prova: Prisma de tijolos e blocos. Fonte: (22)

Outro corpo-de-prova é a paredinha, que apesar de possuir pequenas
dimensões é maior que os prismas. Embora os valores obtidos pelo ensaio
destes corpos-de-prova serem bem mais próximos dos reais, ainda existe a
necessidade de estudos experimentais que correlacionem estes valores com
os valores obtidos nos ensaios de parede. (figura 21)

A resistência final de uma
parede deve levar em consideração,
ainda, os efeitos introduzidos pela
esbeltez de seus elementos e pela
excentricidade dos carregamentos,
pois são os principais efeitos que
reduzem a capacidade resistente das
paredes. (tabela 3)
Outras variáveis podem ainda
interferir no comportamento estrutural
da parede de alvenaria submetida à
compressão.

Figura 21 – Paredinha. Fonte: (26)

Uma delas é o padrão geométrico com que os blocos são assentados,
definindo a disposição das juntas de argamassa e, portanto, por onde se
encaminham as tensões atuantes. O padrão mais comum é o de juntas
amarradas (¨stretcher bond¨), porém quanto do uso de juntas aprumadas
(¨running bond¨), deve-se reforçar com armaduras as juntas horizontais, para
dar rigidez ao conjunto.
VALORES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DA ALVENARIA
Resistência à
Traço da
Resistência à
Tipo e Dim.
Compressão
Argamassa
Compressão
Natureza (esp-alt-comp)
do Bloco
da Alvenaria
(cm)
(MPa)
(vol.)
(MPa)
Perfurado
1:0:3
4,49
(21 Furos)
10,6
1:1/2:4 1/2
4,35
11,5 X 11,5 X 24
1:1:6
3,92
Cerâmico
1:2:9
3,22
Vazado
1:1/2:4 1/2
2,98
14 X 14 X 29
27,6
1:1:6
2,63
1:2:9
2,79
Vazado ( *)
Resist. 10 MPa
3,06 ( * )
14 X 19 X 39
10,2
Resist. 3 MPa
1,93
Perfurado
1:1:6
5,67
(14 Furos)
11,4
1:2:6
5,05
Sílico
11,5 X 11,5 X 24
Calcário
Maciço
14 X 11,5 X 24
21,1
1:1:6
7,05

Bloco

Vazado
14 X 19 X 39
Concreto
Vazado ( * )
14 X 19 X 39

7,9
10,6
13,2
7,9
10,6

Tabela 3 – Fonte: (25) * Com armadura e grauteamento

3.2.1.4 Juntas

1:1:6

1:1:6

5,1
6,4
8,2
9,2
12,3

O principal material de constituição das juntas de paredes de
alvenaria é a argamassa, sendo que tais juntas são co-responsáveis por
manter a estabillidade do edifício.
Segundo Medeiros 36, as características mais importantes da
alvenaria, que dependem diretamente da eficiência da junta, e, portanto, da
habilidade do pedreiro, são a durabilidade, a resistência mecânica, a
penetração de água na parede e a capacidade para acomodar deformações.
No caso da alvenaria de blocos de concreto, a junta de argamassa
torna-se fator ainda mais crítico, em virtude do pequeno volume que ocupa
entre as unidades. As juntas horizontais de argamassa, preenchidas de
modo incompleto, sem uniformidade ou apresentando variações na
espessura, podem gerar concentrações de tensões indesejáveis nos blocos,
provocando decréscimo da resistência da parede e fissuração precoce,
localizada. Além disso, a redução na extensão de aderência (razão entre a
área de contato efetivo entre a argamassa e o bloco e a área total passível
de ser unida), pode prejudicar o monolitismo e a capacidade de resistir a
esforços laterais da alvenaria.
Tem-se constatado, em determinadas obras, a tendência do não
preenchimento das juntas verticais entre os blocos, com objetivo de
aumentar a produtividade da mão-de-obra. É discutível se tal fato pode ou
não causar prejuízos significativos à estanqueidade da parede. Apesar do
reboco externo ser o principal responsável em evitar a penetração de água
da chuva no interior, podem ocorrer patologias no revestimento.
Hendry 31 destaca que a análise estatística dos resultados do ensaio
de trinta paredes, realizado pelo Building Development Laboratories of
Austrália, com juntas verticais não preenchidas, usando dois tipos de tijolos
e argamassas, demonstrou não existir diferença significativa na resistência à
compressão entre lotes de paredes com juntas preenchidas e não
preenchidas. Contudo, o não preenchimento ou o preenchimento incompleto
das juntas verticais pode significar pobreza de mão-de-obra, além de
diminuir o desempenho da alvenaria em relação à isolação acústica e
penetração de água de chuva, quando não existirem revestimentos
adequados.
A alvenaria de blocos de concreto, devido a sua elevada retração,
necessita de juntas para dissipar tensões e evitar fissuração. Estas juntas,
denominadas de controle ou retração, podem ser construídas com
argamassas fracas, de baixo módulo de elasticidade, pois a maior parcela da
movimentação ocorre logo após o assentamento, devido à perda de
umidade.

Com relação aos efeitos benéficos na dissipação das tensões
induzidas nas paredes pela retração, ainda carecem de comprovação
experimental. (figura 22)

Figura 22- Juntas de contração. Fonte: (22)

Com o intuito de permitir que as deformações e movimentações das
lajes não transmitam esforços horizontais para as paredes, nas quais estão
apoiadas, são empregadas juntas nas suas uniões (juntas horizontais ou
deslizantes), especialmente no último pavimento, devido a variações mais
acentuadas de temperatura e retração. (figura 23)

Figura 23 – Junta horizontal para laje de cobertura ou forro. Fonte: (22)

As juntas de expansão também são utilizadas para acomodar as
expansões ocorridas na alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos não
rebocados na face externa, que incorporam umidade da chuva nesta face.

3.2.1.5 Assentamento de blocos de concreto em alvenaria estrutural
A técnica de se construir uma parede no prumo, no nível e
desempenada é uma exigência intrínseca ao sistema construtivo em
questão, sendo necessários instrumentos adequados, como fio de prumo,
esquadro ou régua de prumo, escantilhão, linha horizontal de referência,
dentre outros, bem como uma mão-de-obra capacitada.
De acordo com Hendry 31, ensaios com paredes fora de prumo (20 mm
do eixo vertical do pé-direito) na Inglaterra, originaram quedas de 15% na
resistência. Na Austrália obtiveram-se quedas de até 13% para desaprumos
de 12 mm. Variando-se o tipo de cura da parede, observaram-se quedas de
até 10% da resistência para paredes curadas ao sol, sem proteção, quando
comparadas com paredes protegidas por lonas plásticas.
O Building Research Establishment, citado pelo mesmo
recomenda os seguintes limites para erros de prumo e alinhamento:
•
•

autor,

+/- 13 mm de desaprumo para um pé-direito de parede
+/- 20 mm de desalinhamento vertical entre todas as paredes de um
prédio.

Os fatores relacionados à mão-de-obra que alteram o comportamento da
alvenaria resistente, segundo Hendry 31 são:
•
•
•
•
•
•

proporcionamento e mistura incorretos da argamassa;
ajuste incorreto da taxa de sucção dos blocos e tijolos;
execução incorreta das juntas de argamassa;
perturbação das unidades após o assentamento;
prumo, alinhamento e nível incorreto das paredes;
proteção incorreta da alvenaria recém-construída.

Unem-se aos fatores acima, mais dois citados por Narayanan apud
Medeiros 36: o emprego de argamassa em processo adiantado de hidratação
e o tempo de espera para o assentamento. Ensaios realizados indicaram
uma redução de 30% na resistência de aderência em paredinhas, quando o
intervalo entre a colocação de cada tijolo passou de 30 a 90 segundos.
Melhado 39 refere-se a dois procedimentos mais empregados para
assentamento da alvenaria:
a) Assentando-se inicialmente várias fiadas (com poucos tijolos) nos
diedros, formando o que se chama de ¨castelo¨. (Figura 24) Cada
tijolo deve ser assentado empregando-se o fio de prumo mais um
instrumento de nivelação (nível de pedreiro) e uma régua graduada
que determine o adequado espaçamento entre as fiadas
(escantilhão). As fiadas dos dois castelos são assentadas no mesmo
nível, controlado pelo próprio escantilhão ou preferencialmente por

um nível de mangueira. Após o assentamento dos dois castelos,
estica-se a linha de pedreiro entre os tijolos do diedro (fixando-a com
pregos) de uma mesma fiada e que servirá de guia para o
assentamento de toda a fiada, no nível e segundo uma reta bem
definida.

Figura 24 – Castelo assentado nos diedros. Fonte: Arquivo pessoal

b) Empregando-se dois escantilhões idênticos fixados nos diedros de
maneira que, unindo-se as marcações existentes em cada escantilhão
por uma linha, esta fique exatamente nivelada.
Pode-se definir a seguinte seqüência para o assentamento de blocos
estruturais em concreto (Figura 25):

1. Linha de referência para colocação dos 2. Colocação a seco dos blocos para checar
blocos
modulação

3.Colocação da argamassa da 1a. fiada
sobre a laje ou viga baldrame

4. Colocação das primeiras peças

5. Colocação das peças seguintes.

6. Assentamento de um bloco.

7. Conferência da verticalidade (prumo)

9. Elevação das fiadas seguintes

8. Verificação do alinhamento

10. Conferência da verticalidade (prumo)

11. Verificação da horizontalidade superior (nível)

12. Verificação da posição em altura

13. Verificação do alinhamento em diagonal

14. Colocação de linha de referência para
alinhamento dos blocos intermediários

15. Linha de referência em sua posição final

17. Assentamento de um bloco

16. Colocação dos blocos intermediários

18. Limpeza da sobra de argamassa

19. Limpeza com escova em alvenaria aparente

20. Frisamento das juntas em alvenaria aparente

21. Colocação do concreto graute nos furos em alvenaria armada
Figura 25 – Procedimentos para assentamento de alvenaria estrutural. Fonte: Glasser.

3.2.2 Argamassas
3.2.2.1 Características
Existem diversos tipos de argamassas para assentamento de
alvenarias, assim, sua escolha é feita com base no tipo e características do
tijolo ou bloco a ser empregado e do desempenho requerido.
De acordo com o código Walling da BSI, citado por Sabattini
juntas de argamassa têm as seguintes funções primárias:
•
•
•
•
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, as

unir solidamente as unidades de alvenaria e ajudá-las a resistir aos
esforços laterais;
distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área
resistente dos blocos;
absorver as deformações naturais a que a alvenaria estiver sujeita;
selar as juntas contra a penetração de água de chuva;
Para tanto, a argamassa deve possuir as seguintes características
(anexo G):

•
•
•
•
•
•

trabalhabilidade: consistência, plasticidade e coesão;
capacidade de retenção de água, mesmo quando usada em blocos com
elevada sucção;
adquirir rapidamente alguma resistência, após assentada e resistir a
esforços durante a construção;
ter adequada aderência aos blocos, a fim de que a interface possa
resistir aos esforços cisalhantes e de tração, além de prover a alvenaria
de juntas estanques à água de chuva.
ser durável e não afetar a durabilidade dos demais materiais e/ou da
construção como um todo.
ter suficiente resiliência (baixo módulo de deformação), de forma que
acomode as deformações intrínsecas (retração por secagem e de origem
térmica) e as decorrentes de movimentos estruturais da parede, sem
fissurar.

Ao se alterarem as proporções relativas dos materiais constituintes de uma
argamassa (cimento, cal e areia), as suas propriedades irão variar
substancialmente (tabelas 4 e 5). De maneira geral, ao se substituir em uma
argamassa de composição padrão (relação constante de uma parte de
aglomerante para três partes de areia seca, em volume) gradativamente o
cimento pela cal, desde que se mantenha constante a consistência, as
propriedades da argamassa variam segundo indicado na tabela abaixo.
QUADRO DE VARIAÇÃO NAS PROPRIEDADES DE UMA ARGAMASSA COM A
ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO RELATIVA DE CIMENTO E CAL
PROPRIEDADE

AUMENTO NA PROPORÇÃO DE
CAL NO AGLOMERANTE

Resistência à compressão

(E)

- Decresce

Propriedades

Resistência à tração

(E)

- Decresce

melhoradas

Capacidade de aderência

(E)

- Decresce

com

Durabilidade

(E)

- Decresce

maior

Impermeabilidade

(E)

- Decresce

teor

Resistência a altas temperaturas

(E)

- Decresce

relativo

Resistências iniciais

(F)

- Decresce

de

Retração na secagem inicial

(F)

-

Cresce

cimento

Retenção de água

(F)

-

Cresce

Propriedades

Plasticidade

(F)

-

Cresce

melhoradas

Trabalhabilidade

(F)

-

Cresce

com maior

Resiliência

(E)

-

Cresce

teor

Módulo de elasticidade

(E)

-

Cresce

relativo

Retração na secagem reversível

(E)

- Decresce

de

- Decresce

cal

Custo

Tabela 4 – Fonte: (49)

Obs. (E) Endurecido (F) Recém fabricado
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Com relação à areia, Sabbatini afirma que a que apresenta melhor
potencial para produzir uma argamassa adequada, é a que tem

granulometria contínua (corrida) e classificada como média (módulo de
finura entre 1,8 e 2,8), além de ter predominância de grãos arredondados. A
conveniência da presença ou não de minerais argilosos na areia é uma
polêmica que até hoje não apresenta conclusões definitivas.
AREIAS PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO
INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS NAS
PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS
Propriedades

Características da areia
Quanto menor o
módulo de finura

Quanto mais descontínua
for a granulometria

Quanto maior o
teor de grãos
angulosos

Trabalhabilidade

Melhor

Pior

Pior

Retenção de água

Melhor

Variável

Melhor

Resiliência

Variável

Pior

Pior

Retração na
secagem

Aumenta

Aumenta

Variável

Porosidade

Variável

Aumenta

Variável

Aderência

Pior

Pior

Melhor

Variável

Pior

Variável

Pior

Pior

Variável

Resistência
Mecânica
Impermeabilidade
Tabela 5 – Fonte: (49)

3.2.2.2

Classificação das argamassas

Podem ser classificadas quanto ao tipo de aglomerante, quanto à
consistência e quanto à dosagem.
De acordo com a dosagem, as argamassas classificam-se em pobres ou
magras; normais ou básicas; ricas ou gordas.
Segundo a sua consistência, as argamassas podem ser classificadas em:
seca, plástica e fluída: são determinadas pela película de pasta que rodeia
os grãos de areia. Já segundo a dosagem, pode ser pobre ou magra, normal
ou básica, rica ou gorda.
As argamassas podem ser produzidas mecânica ou manualmente,
entretanto, a mistura mecânica de todos os componentes (areia, cal em pó,
cimento e água), feita imediatamente antes do emprego da argamassa, dá
origem a um produto que utiliza parte do potencial da cal, que é a de
melhorar as qualidades reológicas e resilientes das argamassas.

Para otimizar estas propriedades, recomenda-se produzir inicialmente a
argamassa de cal, que deve ser estocada por um certo tempo, adicionandose, posteriormente, o cimento na proporção adequada.
Há códigos que recomendam um repouso de no mínimo 16 h, no caso de
argamassa de cal e de leite de cal, enquanto que para a pasta de cal, é
recomendado um descanso de duas semanas.
Após o assentamento da alvenaria, a cura da argamassa é feita sob as
condições ambientais existentes, portanto a cura deficiente, em condições
adversas, poderá provocar variação nas propriedades da argamassa
endurecida, caindo as resistências mecânicas; reduzindo a aderência final
entre bloco e argamassa; aumentando a retração na secagem; diminuindo a
capacidade da argamassa de absorver deformações; comprometendo, por
conseguinte, a durabilidade da alvenaria.
A adequabilidade da argamassa deve ser avaliada em ensaios do
conjunto bloco-argamassa, já que não existe parametrização limite para
conceitos de trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de
absorver deformações ou retração na secagem. Esta situação justifica a
tendência mundial de especificar argamassas por composições e não por
propriedades que elas possam vir a apresentar.
Segundo o tipo de aglomerante, a argamassa pode ser de cimento, cal
ou mistas.
A argamassa tradicional de alvenaria é feita de areia e cal,
desenvolvendo resistência lentamente e alcançando valores máximos
pequenos, em condições ambientais específicas. Ela não dá pega,
endurecendo inicialmente por perda de água para os blocos e por
evaporação, motivos pelos quais ela não é recomendável para alvenaria
estrutural.
Por sua vez, as argamassas de cimento Portland têm seu uso restrito na
alvenaria estrutural, apesar de adquirir resistências elevadas com rapidez.
Segundo Sabbatini 49, não se pode ajustar a resistência requerida para uma
argamassa simplesmente variando a proporção relativa de cimento e areia,
já que misturas pobres não apresentam trabalhabilidade adequada e as ricas
(com muito aglomerante em relação ao aglomerado) são antieconômicas. As
argamassas ¨fortes¨ em cimento são possivelmente deletérias,
principalmente por não terem capacidade de absorver deformações
intrínsecas da alvenaria. É absolutamente necessário que a junta absorva
estas deformações (retração na secagem e térmica), pois normalmente elas
dão uma resistência de aderência muito baixa em blocos de grande
absorção (praticamente nula naquelas que não têm cal, com a 1:3 ou
qualquer outro retentor de água).

As argamassas mistas de cal e cimento são as mais adequadas para
alvenaria estrutural, pois ao se alterarem as proporções relativas de cal e
cimento, a trabalhabilidade fica mais ou menos assegurada,
independentemente das modificações nas demais propriedades. (tabela 6)
SEQÜÊNCIAS DE MISTURAS DE ARGAMASSA MISTAS

Argamass
a

Componentes (Tipo e Dosagem)

Mistura Mecânica

tipo

Areia

Cal

Cimento

Argamassa
intermediária

Argamassa
mista

(de cal)

A

Em pasta
dosagem em
volume

Umidade
natural;
dosagem em
volume
B

Aumento de
volume por
inchamento
deve ser
considerado
(os traços são
de areia seca)

C

D

Tabela 6 – Fonte: (49)

Em leite de cal,
dosagem em
volume

Em pó,
dosagem em
massa

Idem

Areia mais pasta;
mistura e descanso
por 16 horas no
mínimo

Portland
comum,
dosagem em
massa

Areia + leite de cal
(água + cal em pó)
preparado com
16h de
antecedência, no
mínimo. Mistura e
descanso por 16h
no mínimo

Argamassa
intermediária
(em volume) +
cimento e +
água, emprego
imediato

Areia + cal, mistura
parcial, + água.
Mistura e descanso
por 16h no mínimo

Areia + cal +
cimento;
mistura
parcial;+ água;
mistura;
emprego
imediato.

Por outro lado, os aditivos plastificantes podem ser utilizados em
argamassas de cimento, nas quais sua proporção é pequena em relação à
da areia, pois tornam a argamassa trabalhável e com capacidade de
retenção de água. Entretanto, ao compará-la com uma argamassa mista de
cal e cimento de propriedades semelhantes, seu custo é maior. Além disso,
devido aos raros estudos sobre a tecnologia adequada, sua utilização no
Brasil, em alvenaria estrutural, é pequena.
Também classificadas como argamassas com aditivos, as
argamassas adesivas (cimento-cola) são compostas de agregados inertes
de granulometria fina, “fillers” minerais, cimento Portland, aditivos
plastificantes e resinas solúveis em água, daí apresentarem grande
capacidade de aderência e elevada resistência quando endurecidas. Porém
não são recomendadas para alvenaria estrutural em função do custo e
tecnologia de aplicação, na qual sua espessura pequena conduz a
estruturas de alto módulo de deformação.
Por fim, as argamassas de cimento de alvenaria, composto por
cimento Portland e um “filler” mineral, geralmente calcário, devem ser
cuidadosamente empregadas, devido sua tecnologia não estar ainda bem
consolidada no Brasil e sua qualidade bastante variável de fabricante para
fabricante.
Um sistema relativamente inédito, conhecido como Matrix, apareceu
recentemente no mercado nacional da argamassa. Tal sistema caracterizase por entregar a argamassa nas obras, em silos de 20 m3, através de
caminhões apropriados, com estruturas especialmente desenvolvidas para
transportá-los. Por uma logística de abastecimento constantemente
monitorada, os silos são reabastecidos por graneleiros, permitindo que os
mesmos permaneçam 100% do tempo na obra. Além de solucionar o
problema de estocagem, o sistema ainda permite que o material seja
transportado sem que sofra alterações na qualidade, desde a fabricação até
a sua aplicação. Máquinas especiais bombeiam a argamassa seca, através
de mangueiras, até o lugar de sua utilização quando então, em um
equipamento específico, é misturada com a água na exata proporção
exigida.
Os produtos confeccionados pelo sistema destacam-se por seu alto
desempenho qualitativo. Isto se dá por meio da utilização de areias de
granulometria rigidamente controlada e adequada a cada tipo de produto e,
também, na utilização de aditivos químicos que otimizam os atributos das
argamassas, tanto no estado fresco, quanto no endurecido.(figura 26)

Figura 26 – Sistema Matrix – Fonte: Catálogo técnico Votomassa

3.2.2.3 Resistência à compressão da argamassa
A resistência à compressão da argamassa na resistência da parede é
secundária se comparada à resistência dos tijolos, por ocupar
aproximadamente 20% do volume total da parede. Porém, não se deve
perder de vista suas importantes funções.
Esta resistência inicia-se com o endurecimento e aumenta
continuamente com o tempo. As argamassas exclusivamente de cal e areia
desenvolvem uma resistência pequena, de maneira lenta e cujo valor
depende muito da umidade apropriada e da adequada absorção de dióxido
de carbono do ar para ser atingida. Ao contrário, as argamassas de cimento
dependem menos, para desenvolver a resistência à compressão esperada,
das condições ambientais.
A resistência requerida para uma argamassa a ser empregada em
alvenaria estrutural irá variar com a resistência à compressão dos blocos.
Especificamente para a alvenaria estrutural, as argamassas devem ter sua
resistência limitada pelo traço, não sendo excessivamente rico em cimento
para não causar problemas de trabalhabilidade, retração excessiva e
fissuração.
Sabbatini 49 conclui que o aumento da espessura da junta diminui a
resistência da alvenaria, pois a junta aumenta sua deformação relativa e
conseqüentemente seu diferencial de deformação em relação ao bloco. Isso
gera um aumento nas tensões internas solicitantes do bloco, implicando na
diminuição da resistência da alvenaria.

Sahlin apud Medeiros 37 afirma sobre a possibilidade de se ter um
decréscimo na resistência à compressão da alvenaria de 15% para cada 0,3
cm de aumento na espessura da junta, enquanto que Gross et al., citados
pelo mesmo autor, concluem que com o aumento da espessura da junta de
1,0 para 1,7 cm, a resistência de prismas de alvenaria foi reduzida em 46%.
Já com redução da junta de 1,0 para 0.63, a resistência aumentou em 12%.
Sabbatini 49 salienta que a relação entre a altura do tijolo e a espessura
da junta é outro fator de projeto que influencia a resistência à compressão. O
gráfico 1, abaixo, apresenta a variabilidade de resistência de acordo com a
razão entre a espessura da junta vertical e a altura de um tijolo.

Gráfico 1 – Variabilidade da resistência de acordo com a razão entre a espessura da junta vertical e a altura de um tijolo
(Hendry, 1981) – Fonte: (31).

Apesar da maioria dos dados disponíveis se referirem à influência da
espessura das juntas de argamassa na resistência da alvenaria para tijolos
cerâmicos, é provável que se mantenha tal comportamento estrutural para
os blocos vazados, com alteração de valores. Talvez sua importância seja
maior pelo fato da área de transmissão de carga (assentamento) ser menor
(septos longitudinais do bloco) nos blocos vazados.
3.2.2.4 Escolha da argamassa
Segundo Sahlin 51, a escolha da argamassa a ser empregada na
alvenaria estrutural, deve ser feita segundo as exigências dos códigos de
construção adotados, quanto às tensões admissíveis em projeto.
Os tipos de argamassas americanas seguem a denominação abaixo:

M a S o N w O r K (masonwork quer dizer trabalho do pedreiro)
-forte-fraco-

A norma ASTM C-270 apresenta um guia para seleção de
argamassas em função do tipo de construção, indicando, por exemplo, para
paredes estruturais argamassas do tipo N (alternativamente pode ser
empregada a S ou M); para paredes não estruturais, o tipo O (K, N ou S);
para fundações e muros de arrimo, tipo S (M ou N). Esta norma recomenda
o uso de aditivos na argamassa. (tabelas 7 e 8)
TRAÇOS EM VOLUME AMERICANO
TIPO
M
S
N
O
K

CIMENTO
1
1
1
1
1

CAL
¼
½
1
2
3

AREIA
3 1/2
4 1/2
6
9
12

Tabela 7 - Fonte: (22)

TRAÇOS EMPÍRICOS DE ARGAMASSAS PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIAS
ESTRUTURAIS
Traço em volume
Tipo

Cimento

Cal

Areia
úmida

Água
(*)

Bloco de concreto

1,00

< 0,25

< 4,15

< 1,0

Bloco cerâmico

1,00

< 0,25

< 4,15

< 1,0

Bloco sílico-calcário

1,00

< 1,00

< 6,00

< 1,0

< 6,00

< 1,0

> 0,75
Bloco de concreto
celular autoclavado

1,00

< 2,00
> 1,00

Tabela 8 - Fonte: (2) * Água, inclui quantidade presente na areia úmida.

Apesar de, no Brasil, a escolha da argamassa ainda ser um problema
crítico, deve-se ter como objetivo a compatibilização entre as suas
capacidades de aderência e de absorver deformações, além do que a
argamassa não deve ser mais forte que aquela exatamente necessária para
propiciar a resistência requerida para a alvenaria.

3.2.3 Grautes

O graute é o resultado da mistura de materiais aglomerantes,
agregados e água, com ou sem aditivos, em proporções tais que se obtenha
uma consistência líquida sem segregação de seus constituintes. Sua
finalidade é de solidarizar as armaduras aos blocos de alvenaria, garantindo
o funcionamento como estrutura armada, influindo, inclusive na resistência
mecânica à compressão das paredes, com vazios preenchidos, sem
aumentar a espessura da parede. Outra importância é a sua correlação com
a durabilidade e a permeabilidade.
Na composição do graute deve ser utilizado o cimento portland sem
adições ativas. Cimentos pozolânicos, por serem mais retentivos,
proporcionam maior trabalhabilidade, porém menor resistência. Nestes
casos utiliza-se cal no graute, que trabalha como agente retentor de água
sem comprometer a resistência final da mistura. Outro fator de grande
influência no graute é a granulometria da areia e módulo de finura da
mesma. São preferíveis as areias de granulometria 1 e módulo de finura 2,3
e 3,1, pois requerem traço menos rico em cimento e alcançam maior
resistência à compressão. (tabela 9)

TRAÇOS EMPÍRICOS PARA OS GRAUTES

Materiais
Agregado miúdo

Agregado graúdo

Tipo

Traço

Cimento

Cal
Hidratada

Seco

Úmido

Seco

Úmido

Água

Graute

Em massa
(proporção)

1,00

<0,04

<2,30

<2,41

-

-

<0,75

Em volume

1 saco

<3,5 dm3

<88 dm3

<110 dm3

-

-

<37 dm3

Em massa
(proporção)

1,00

<0,04

<2,20

<2,31

<1,70

<1,78

<0,70

Em volume

1 saco

<3,5 dm3

<88 dm3

<110 dm3

<66 dm3

<73
3
dm

<35 dm3

fino

Graute
Grosso

Tabela 9 - Fonte: (2)

A consistência é medida através do ensaio Slump Test, onde o
abatimento verificado para os grautes deve estar na faixa de 23 + - 3 cm.
Quanto mais absorvente o bloco da alvenaria e menores os seus vazios,
maior deverá ser o Slump do graute.
Durante o período de sua cura, o graute pode sofrer perda de água
devido à elevada sucção dos blocos de alvenaria, com considerável perda
de resistência. Isto pode ser solucionado aumentando-se o fator
água/cimento ou adicionando-se cal à mistura.

A resistência à compressão é a propriedade mais importante do
graute, pois influi na capacidade portante da alvenaria, sendo medida
através do rompimento de corpos-de-prova padronizados. Em obras
executadas com alvenaria estrutural armada, o acompanhamento
tecnológico e ensaios para a verificação da resistência do graute são de
fundamental importância.
Sua dosagem obedece aos mesmos padrões das argamassas e
concretos, acrescentando-se apenas a escolha das dimensões máximas dos
agregados.
Para alvenaria estrutural de blocos de concreto é permitida a
dosagem sem realização de experimentos de resistência, porém é
necessário seguir algumas condições: a obra deve ser de pequeno porte, a
resistência para projeto deve ser inferior a 6,0 MPa para prisma oco e 3,0
MPa para prisma cheio, e a relação entre agregados graúdos e miúdos deve
ser escolhida de acordo com os experimentos com os materiais da obra.

3.3 Patologias das construções
Na construção, além do gerenciamento e racionalização dos materiais e
mão-de-obra, o construtor tem ainda como desafio procurar evitar ao
máximo as patologias da alvenaria.
Segundo Ioshimoto 44, a ocorrência de problemas ou manifestações
patológicas em edificações pode ter origem em uma das fases de produção
e/ou utilização das mesmas: de planejamento, de projeto, de materiais e
componentes, de execução (montagem) e de uso (manutenção e operação).
A incidência de problemas nas edificações está relacionada com o nível de
controle de qualidade realizado em cada uma das etapas acima.
Especificamente nas alvenarias estruturais, os problemas mais comuns
são a fissuração, a formação de eflorescências, a penetração de água em
fachadas, o descolamento de revestimentos e algumas alterações químicas
dos materiais de construção.
3.3.1 Fissuração
Quase a totalidade dos problemas de fissuração se deve às tensões de
tração e de cisalhamento, além da heterogeneidade resultante da utilização
conjugada de materiais diferentes. A propagação das fissuras pelas juntas
verticais de assentamento decorre das diferentes propriedades mecânicas e
elásticas dos materiais empregados. (figura 27)

Figura 27 – Fissuras verticais no corpo da alvenaria. Fonte: (2)

Outros fatores, tais como geometria, rugosidade superficial e porosidade
do componente da alvenaria; índice de retração, poder de aderência e poder
de retenção de água da argamassa de assentamento; esbeltez, eventual
presença de armaduras, número e disposição das paredes contraventantes;
enfraquecimentos provocados por embutimento de tubulações, rigidez dos
elementos de fundação, geometria do edifício etc., influenciam também no
comportamento mecânico das paredes.
Deve-se salientar, ainda, a importância do emprego de vergas e contravergas em todas as aberturas da alvenaria (janelas, portas, vãos etc), para
evitar-se as conhecidas trincas a 45° , que costumam aparecer nos vértices
das mesmas. (figura 28)

Figura 28 – Fissuração típica em parede com presença de aberturas devido à atuação de cargas concentradas. Fonte: (64)

Menos freqüentes, as fissuras horizontais são causadas por sobrecarga
vertical atuando axialmente no plano da parede podendo ocorrer, pela
ruptura localizada de paredes externas de blocos vazados, assentados com
furos dispostos horizontalmente ou pelo esmagamento da argamassa de
assentamento.
Outra ocorrência de fissuras pode ser causada pela atuação de cargas
verticais concentradas, quando não houver uma correta distribuição dos
esforços através de coxins ou outros elementos, causando esmagamentos
localizados.(figura 29)

O comportamento das fundações,
no que diz respeito aos recalques
diferenciais, afeta o desempenho das
alvenarias.
Uma
característica
positiva dos prédios em alvenaria,
apoiados em fundações superficiais,
é a vantagem de aplicar o
carregamento
de
modo
razoavelmente uniforme no subsolo.
Paredes sem aberturas ou com
aberturas pequenas possuem uma
maior resistência frente a esforços
que
introduzem
tensões
de
cisalhamento, porém são mais
susceptíveis
a
fissurarem
por
deformações induzidas por esforços
de flexão.
Figura 29 – Fissuração de paredes estruturais pela atuação de
cargas concentradas. Fonte: (2)

Já os recalques diferenciais, que introduzem esforços de cisalhamento,
provocam maior dano em paredes com grandes aberturas. (figura 30)

Figura 30 – Formas de recalques diferenciais em prédios de alvenaria. Fontes (22)

Segundo Duarte 22, Skempton e McDonald chamaram atenção para o
fato de distorções angulares de 1/600 serem suficientes para provocar
fissuras visíveis em paredes de alvenaria. Já Burland e Worth destacaram a
relação entre as deflexões provocadas por recalques diferenciais e a rigidez
das paredes, expressa através da relação entre a altura e o comprimento.

Recalques diferenciais de mesma magnitude podem provocar danos
diferentes em função da relação L/H.
Fissuras visíveis podem surgir em paredes com relação L/H = 1 para
coeficientes de deflexão f=1/5000, enquanto paredes com relação L/H=5
podem apresentar fissuras visíveis para coeficientes de deflexão f=1/2500.
Portanto, quanto maior a relação L/H, mais sensível se torna a parede a
fissurar por deformação da base.
Abaixo, apresenta-se um quadro com recomendações sobre valores
máximos de deformação de elementos de concreto, que estão em contato
com paredes de alvenaria, seja como apoio no topo da parede ou na base.
(tabela 10)
Formulação do problema
Elementos horizontais (vigas e pavimentos) e
Verticais (pilares e paredes estruturais)

Valores limites
L = vão e H = altura

Tipos de deformações
Ações a considerar

Deformações que
conduzem à fissuração
de paredes, em
diagonal de toda
extensão do corpo
(assentamento
diferencial)
Deformações que
conduzem a fissuras de
separação na zona
superior da parede
divisória (esta
acompanha o
movimento do
pavimento de suporte).

Deformações que
conduzem à fissuração
horizontal na zona
inferior da parede
divisória (pavimento de
suporte sujeito à
deformação excessiva).
Deformações que
conduzem o
esmagamento da zona
parede divisória
(deformação superior da
excessiva do pavimento
sobrejacente ou da
cobertura).

Critérios limites

Peso próprio e outras
conseqüências, a longo
prazo, da ação da
gravidade

Carga permanente variável
e efeitos da temperatura e
da umidade.

Carga permanente variável
e efeitos da temperatura e
da umidade.

Carga permanente, variável
e efeitos da temperatura e
da umidade.

Δf máximo
(elementos
horizontais)

ΔH
(elementos
verticais)

L/500

Critério limite determinado
pela flecha média do
pavimento, cujo valor
exprime a importância da
curvatura da parede no
seu plano. Depende do
seu limite de deformação
por tração. No caso de
consoles deverá ser a
flecha da sua extremidade.
Critério limite determinado
pela flecha média do
pavimento, cujo valor
exprime a tendência da
parede para arquear.

Critério limite determinado
pela flecha média do
pavimento sobrejacente,
cujo valor exprime a
tendência em relação ao
esmagamento da parede.

Deformações que
conduzem à fissuração
em diagonal de um
extremo a outro da
parede divisória

Ação do vento.

Critério limite determinado
pela flecha da extremidade
dos elementos verticais

Deformações que
afetam paredes
portantes (sustentação
de pavimentos sujeitos
à flecha excessiva).

Carga permanente, variável
ação do vento,
efeitos da temperatura e da
umidade, e assentamentos
diferenciais

Critério limite determinado
pela flecha da extremidade
dos elementos horizontais
(pavimentos suportados
pelas paredes)

Entre L/300 e L/500

10 mm

de 10 mm a15 mm

H / 500

L / 100

Tabela 10 – Valor limite para deformação de elementos da construção. (ISO4356) Fonte: (22)

Sendo constituída por materiais porosos, o comportamento das
alvenarias será influenciado, também, pelas movimentações higroscópicas
desses materiais que, dependendo de sua intensidade, das propriedades
dos materiais e do grau de exposição à umidade, da capacidade de
acomodação dos movimentos e do grau de restrição imposto às
movimentações, podem levar à fissuração. (figura 31)
Da mesma forma, a retração por
secagem de componentes da alvenaria,
constituídos por ligantes hidráulicos,
pode
provocar
fissuração,
com
configuração tipicamente vertical, de
paredes muito longas. A retração por
secagem da laje de concreto armado,
principalmente no caso de grandes lajes
sujeitas à forte insolação, pode provocar
fissuração em alvenarias.
As alvenarias estruturais ainda estarão
sujeitas a movimentações térmicas, com
surgimento
de
fissuras
com
características idênticas às fissuras por
movimentações higroscópicas e retração
de secagem.
Figura 31 - Fissuração vertical da alvenaria no canto da obra,
Provocada por movimentações higroscópicas. Fonte: (64)

3.3.2 Infiltração
Segundo Medeiros 35, no Brasil, 50% dos problemas em edificações
decorrem da umidade (tabela11), sendo a infiltração de água pluvial sob a
ação combinada da chuva e do vento, o tipo com maior incidência (60%) e
que provoca mais danos.
TIPO
DE
CONSTRUÇÃO
Casas Térreas

Apartamentos

IDADE
DO
EDIFÍCIO
1-3 Anos
4-7 anos
> 8 anos
1-3 anos
4-7 anos
>8 anos

PROBLEMAS TÍPICOS
UMIDADE TRINCAS DESCOLAMENTO DE
REVESTIMENTO
29%
29%
42%
25%
25%
50%
35%
28%
37%
35%
7%
52%
14%
86%
12%
6%
82%

Tabela 11 – Incidência de problemas em edificações. Fonte: (43)

Além deste tipo, aparecem também os problemas de umidade
proveniente do solo (15%) e de umidade de condensação (10%), bem como
tipos de umidade da obra e acidental, que no conjunto representam
aproximadamente 15% do total. É preciso projetar detalhes de acabamento,
tais como pingadeiras, molduras, cimalhas, peitoris e frisos, propiciando a
dissipação das concentrações de água. (figura 32)

Figura 32 - Diagrama dos fluxos das águas em pingadeiras com diferentes geometrias. Fonte: (2)

A penetração de água através dos componentes da alvenaria pode
conduzir a expansões e contrações que causam fissuração, tendo nas juntas
o ponto crítico de penetração de água. Por sua higroscopicidade, a
argamassa conduz, por capilaridade, a água para a face interna da parede,
causando o bolor, principalmente se a alvenaria for aparente.
Recomenda-se, portanto, que se coloque a argamassa nas juntas
horizontais, apenas nas duas bordas paralelas, sem espalhá-la pela
superfície inteira do bloco. Outra providência nas juntas de alvenaria
aparente é fazer o frisamento, afastando, assim, a junta das lâminas d’água
que se formam na fachada. (figura 33)

Figura 33 - Frisamento de juntas em alvenarias aparentes. Fonte: (2)

Outro fator de infiltração na interface componente/argamassa pode
ocorrer quando do destacamento por movimentações higroscópicas dos
componentes.
Dependendo da resistência relativa à tração e ao cisalhamento da
argamassa e dos componentes de alvenaria, da resistência de aderência, da
intensidade da movimentação e das propriedades elásticas dos materiais,
poderão ocorrer:
A) fissuras verticais contínuas
B) fissuras verticais e horizontais tipo “escada”
C) fissuras na própria argamassa de assentamento. (figura 34)

Figura 34 - Fissuras em alvenaria devido a movimentações higroscópicas. Fonte: (2)

A penetração de água em regiões de caixilhos também é comum, pois
com a descontinuidade da fachada, os fluxos de água alteram-se,
escorrendo pela fachada e concentrando-se, normalmente, nestas regiões.
Manchas na fachada, devido ao carreamento da poeira depositada no
peitoril, e umedecimentos localizados nas paredes, poderão ser alguns dos
problemas enfrentados, devido a peitoris mal projetados. (figura 35). Se
existir uma junta ou fissura na região de formação do vértice, a penetração
de água ocorrerá com maior facilidade, o que poderia ser evitado com o
posicionamento da junta acima da região de formação do vértice.

Figura 35 - Diagrama dos fluxos das águas. Fonte: (2)

Outra região vulnerável é a de encontro entre o montante com a
travessa inferior do marco de janelas do tipo de correr, acumulando-se água
na canaleta, que mesmo possuindo furos de drenagem, propicia a
penetração de água pelas frestas nas ligações entre os perfis.
A penetração de água nas fachadas,
pode ocorrer, ainda, nas juntas constituídas
particularmente se houver destacamentos
movimentações diferenciadas, resultantes
dilatação térmica e higroscópica.

facilitada pela ação do vento,
entre o caixilho e a alvenaria,
entre um e outro, devido a
de distintos coeficientes de

Outro problema relaciona-se à água proveniente do solo, podendo
ascender por capilaridade, de acordo com o tipo de umidade e do nível do
lençol freático, até a base da parede, principalmente em solos argilosos. O
resultado dessa penetração é a lixiviação, eflorescência, bolor, dentre
outros, que podem ser evitados com adequada drenagem e correta
impermeabilização dos alicerces.
3.3.3 Eflorescência
A eflorescência é uma formação de depósito de sal branco,
principalmente de sódio, potássio, cálcio e magnésio, acumulado sobre a
superfície de um produto, ocorrendo pela evaporação da água da solução
saturada de sal, que percolou através do material.

Sua ocorrência é mais freqüente em superfícies de alvenarias,
aparentes, juntas de assentamento dos componentes ou ainda sobre
superfícies de concreto, variando conforme a natureza dos produtos solúveis
e das condições atmosféricas (temperatura, umidade e vento). Segundo
Uemoto 44, a eflorescência é geralmente causada por três fatores igualmente
importantes: o teor de sais solúveis presentes nos materiais ou
componentes, a presença de água e a pressão hidrostática, para propiciar a
migração da solução para a superfície. (tabela 12)
FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA EFLORESCÊNCIA
ASPECTOS E
CARACTERÍSTICAS
DA EFLORESCÊNCIA

LOCAIS DE
FORMAÇÃO

CAUSAS
PROVÁVEIS
ATUANDO COM OU
SEM
SIMULTANEIDADE

em
superfície
de sais solúveis presentes nos
alvenaria aparente
materiais:
água
de
amassamento, agregados
em
superfície
de ou aglomerantes
alvenaria
de
argamassa revestida
sais solúveis presentes nos
materiais cerâmicos (tijolos,
em regiões próximas ladrilhos etc.)
TIPO 1
a
caixilhos
mal
Pó
branco
pulverulento vedados
sais solúveis contidos no
solúvel em água
solo
em
superfície
de
ladrilhos
cerâmicos poluição
não esmaltados
atmosférica/reação
tijolocimento
em juntas de pisos
cerâmicos esmaltados
e azulejos

TIPO 2
Depósito
branco
com
aspecto de escorrimento,
muito aderente e pouco
solúvel
em
água,
em
presença
de
ácido
apresentam efervescência

eliminação
umidade

da

fonte

de

aguardar a eliminação dos
sais pela ação da chuva em
casos de eflorescência em
superfície externa
lavagem com água
escovamento da superfície
por processo mecânico
após saturar a alvenaria com
água, lavar com solução
clorídrica a 10%, e em
seguida
com
água
abundante.

em
superfície
de
componentes
próximos a elementos
em
alvenaria
e
concreto

carbonatação
da
cal eliminação da percolação de
liberada na hidratação do água
cimento
lavagem
com
solução
carbonatação da cal não clorídrica conforme indicado
carbonatada proveniente de anteriormente
em
superfície
de argamassas mistas
argamassa e concreto
em
caso
de
depósito
abundante, escovamento da
superfície
por
processo
mecânico e lavagem com
ácido conforme indicado
anteriormente

entre
fissuras
de expansão
devido
à
juntas de alvenaria
hidratação do sulfato de
TIPO 3
cálcio existente no tijolo ou
Depósito branco, solúvel em entre
juntas
de da reação tijolo-cimento
água,
com
efeito
de argamassa e tijolos
expansão
formação de sal expansivo
locais da alvenaria por ação de sulfato do meio
muito expostos à ação
da chuva
Tabela 12 - Fonte: (44)

REPAROS

não realizar reparos, esperar
a estabilização do fenômeno
reparo
usando
isento de sulfatos

cimento

Na maioria dos casos, a eflorescência é prejudicial apenas
esteticamente, sendo raros os casos em que possa dar origem a fissuras ou
expansões da alvenaria.(Thomaz 2). Ela é importante, entretanto, por ser
efeito de um problema mais grave e freqüente em patologia das edificações:
a umidade.
Para que sua ocorrência seja minimizada, deve-se evitar ao máximo a
saturação dos materiais empregados nas alvenarias, tanto na fase de
estocagem como na de construção e utilização do edifício. Outro aspecto
importante é a seleção dos componentes da alvenaria e dos materiais
constituintes da argamassa de assentamento e revestimento, pelo critério da
mínima quantidade de sais solúveis.
Os corpos-de-prova (blocos ou tijolos) são imersos em água destilada
por sete dias, ao fim dos quais não deverá apresentar mais que uma leve
eflorescência.
Uma vez verificada a ocorrência da eflorescência na alvenaria, devese proceder à escovação e lavagem da superfície, ou em casos de
incrustações aderentes e duras, ao escovamento com solução de água e
ácido muriático (ácido clorídrico técnico diluído a 10% = 1 litro de ácido para
9 litros de água), após saturação da parede com água, para se evitar uma
penetração profunda do ácido. Similarmente, deve-se eliminar a umidade
anormal, atacando a causa do problema, que pode ser um vazamento de
tubulações, uma infiltração de água através das lajes de cobertura,
penetração de água através de fissuras e destacamentos, dentre outros.
Entretanto, além da eflorescência, outras alterações químicas
poderão ocorrer, devido à presença de água. No caso da argamassa de
assentamento, a expansão poderá decorrer da hidratação retardada de
grânulos de cal virgem, presentes em cales que não foram completamente
hidratadas, ou num caso mais grave, a expansão das argamassas à base de
cimento ocorrerá pelo ataque de sulfatos solubilizados em água. Como
resultado aparecem fissuras, desagregações etc.
Outra manifestação é a lixiviação, na qual a cal hidratada, presente na
argamassa das juntas das alvenarias aparentes, poderá ser dissolvida pelas
águas de chuva, provocando manchas e aumentando a porosidade da
argamassa de assentamento, reduzindo sua impermeabilidade e facilitando
a penetração de água pelas juntas.
Além desta, ainda pode-se citar a reação de oxidação de armaduras
embutidas em alvenarias armadas ou parcialmente armadas, pela
penetração de umidade na parede, por exemplo, causando expansão
volumétrica do metal, que poderá acarretar formação de fissuras ou outras
deteriorações da alvenaria.
3.3.4 Descolamentos de pinturas e revestimentos

Primeiramente, deve ser observada a compatibilidade química entre a
tinta e a base, em seguida a qualidade da tinta, a preparação da base e a
aplicação da tinta em superfície úmida.
Os descolamentos de argamassas de revestimentos podem estar
associados a diferentes causas, sendo as mais importantes, segundo
Thomaz 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

base mal preparada, com poeira, eflorescência, impregnação de
materiais gordurosos;
superfícies excessivamente lisas dos componentes da alvenaria, sem a
correta aplicação de chapisco;
argamassas mal dosadas, com baixo consumo de aglomerantes e/ou
com pouco poder de aderência e de retenção de água, com excesso de
finos e/ou com elevada retração por secagem;
argamassas preparadas com cales de baixa qualidade, com elevado teor
de finos inertes e/ou com presença de grânulos de óxido de cálcio;
argamassa aplicada em camada excessivamente fina, ocorrendo a
hidratação incompleta do cimento;
argamassa aplicada em camada excessivamente espessa, prejudicando
a aderência inicial pela ação de seu peso próprio e a carbonatação da cal
nas proximidades da alvenaria;
aplicação precoce de pintura impermeável sobre o revestimento em
argamassa, prejudicando da mesma maneira a carbonatação da cal;
desempenamento excessivo da argamassa, fazendo migrar para sua
superfície nata constituída de água e aglomerante;
aplicação da argamassa de revestimento sobre componentes de
alvenaria com baixo poder de sucção;
aplicação de argamassa de revestimento sobre alvenarias
excessivamente ressecadas ou sobre alvenarias constituídas por
componentes com alto poder de absorção de água.

O problema de descolamento poderá ser causado, também, pela reação
entre pastas ou argamassas constituídas por gesso e o aluminato tetracálcico não hidratado, em casos onde os revestimentos de gesso são
aplicados precocemente sobre alvenarias executadas com argamassas a
base de cimento, provocando expansão e descolamento. Tal fato pode ser
evitado se o cimento for completamente hidratado e inexistir umidade na
parede.
De acordo com Cincotto 44, não se têm dados para ordenar esses danos
de revestimento pela gravidade ou pela freqüência, mas todos têm
importância do ponto de vista da economia e satisfação do usuário
(entendido como custo do reparo e ambiente visualmente antiestético).
Por fim, deve-se salientar que o mais agravante é que os problemas
geralmente se inter-relacionam: como exemplo, tem-se que através de
fissuras ocorre penetração de água, que provoca lixiviação, eflorescência

e/ou bolor, que conduz a movimentações higroscópicas dos materiais, que
por sua vez irão incorrer na formação de novas fissuras. Isto, acrescido da
falta de manutenção, faz com que pequenos problemas podem tornar-se
problemas generalizados quando não corrigidos em tempo.
Fundamental se torna o correto diagnóstico dos problemas patológicos,
através de levantamentos globais e análise do histórico dos acontecimentos
que poderão estar relacionados com a patologia em questão, para
conseguinte traçado de medidas preventivas visando possíveis processos de
correção.
3.4 Análises Comparativas
A escolha pela análise da alvenaria estrutural em blocos de concreto
deve-se principalmente à facilidade com que é encontrado no mercado de
materiais de construção civil, e, mais recentemente, fabricado no próprio
canteiro de obra, desde que existam condições técnicas que permitam a
implantação das usinas móveis de fabricação de blocos de concreto
reduzindo, com isso, o custo final do material.
Comparando-se o sistema construtivo em alvenaria estrutural (armada
e não armada) com o sistema convencional, pode-se destacar:
•

As facilidades construtivas proporcionadas pelo emprego de um único
elemento (bloco estrutural de concreto) em relação ao sistema
convencional, que é constituído de pilares e vigas de concreto, além
da vedação (podendo ser em blocos, tijolos, painéis de gesso,
argamassa armada etc.) é evidente. Mesmo dentro da própria
alvenaria estrutural, deve-se fazer distinções quantitativas: no
emprego da modulação de 40 o número de diferentes peças utilizadas
é maior que na modulação de 30, tendo em vista que nesta última a
largura é igual à metade do comprimento, proporcionando facilidade
de amarrações entre as paredes e diminuindo os tipos de blocos
necessários às amarrações. Ainda assim, as técnicas de execução
tornam-se simplificadas, principalmente pela menor diversidade de
materiais empregados;

•

Da mesma forma, o número de especializações de mão-de-obra
ocupada, reduz-se: carpinteiro e armador são algumas delas. Deve
ser salientado que a eliminação de pilares e vigas, mesmo
permanecendo a fôrma da laje (no caso de utilizar-se laje moldada “in
loco”), compete para a redução da madeira e conseqüentemente da
mão-de-obra de carpintaria. A armação sem dobramento e
montagens, por sua vez, elimina a figura do armador, mais
acentuadamente na alvenaria estrutural não armada;

•

Além disso, pelo fato da estrutura ser a própria vedação, na alvenaria
estrutural o acabamento entra logo após o término da estrutura,

enquanto que a execução das instalações hidráulica e elétrica é
realizada simultaneamente, permitindo inclusive a montagem de kits,
o que simplifica tal atividade. Além disso, a impossibilidade de se
rasgarem paredes para embutimento de tubulações, contribui para a
redução de perdas (entulho);
•

Há, portanto, a eliminação das interferências entre os subsistemas no
cronograma executivo, com sua superposição;

•

Com relação ao acabamento, a tolerância dimensional dos blocos
industrializados, com pequenas variações, aliada ao controle de
execução, proporciona a dispensa do uso de camadas
regularizadoras (chapisco, emboço, massa fina, massa corrida ou
gesso), permitindo que se aplique o revestimento final (gesso, massa
fina, caiação, epóxi, azulejo colado, látex etc.) diretamente sobre os
blocos, com os procedimentos de normas para revestimento interno;

•

Ao contrário do que ocorre nos pórticos de concreto, a alvenaria,
sendo um painel portante, transmite carga ao solo de forma mais bem
distribuída, portanto as fundações são mais econômicas;

•

A quase ausência de entulho nas obras proporciona economia de
mão-de-obra empregada na limpeza e no transporte, bem como do
frete necessário à remoção do mesmo;

•

Notadamente, a redução do pessoal no canteiro de obras contribui
para uma melhor fiscalização do engenheiro residente e seus
subalternos, atendendo também à redução nos gastos com as leis
trabalhistas e encargos sociais;

•

A obra apresenta um melhor aspecto de limpeza, contribuindo para a
evolução dos serviços de acabamento geral;

•

Na alvenaria estrutural, a exigência de maior supervisão de prumo,
nível e esquadro, resulta em maior qualidade na construção;

•

Uma das desvantagens da alvenaria estrutural está na falta de
flexibilidade dos espaços criados, pela impossibilidade de remoção
das paredes e pela necessidade de paredes internas enrijecedoras,
subdividindo o espaço em cômodos de dimensões relativamente
pequenas. Assim sendo, a concepção estrutural inibe a destinação do
edifício e condiciona o projeto arquitetônico. Por outro lado, no
sistema convencional tal impossibilidade se restringe aos pilares e
vigas, proporcionando abertura de grandes vãos;

•

A limitação quanto à altura dos edifícios é outro inconveniente,
característico da alvenaria estrutural (em torno de 24 andares na
alvenaria armada);

•

Em regime permanente de transmissão de calor (condições de
ensaio), a resistência térmica das paredes constituídas por blocos
cerâmicos é aproximadamente o dobro da resistência térmica das
executadas em blocos de concreto; em regime transitório de
transmissão de calor (condições reais), esta diferença deverá cair
pelo fato de as paredes constituídas por blocos de concreto
apresentarem maior inércia térmica do que aquelas em blocos
cerâmicos; (anexos H e I)

•

A disposição dos espaços compartimentados de ar no interior da
parede exerce influência significativa na sua resistência térmica,
verificando-se melhor comportamento das paredes com furos verticais
contínuos ao longo da sua altura;

4

PROJETO ARQUITETÔNICO E LIMITAÇÕES TÉCNICAS

4.1 Concepção projetual
O projeto e a organização do seu processo de elaboração detêm um
grande potencial de racionalização do processo de execução e, portanto, de
elevação da produtividade global, a partir da simplificação de métodos e
técnicas requeridas (buildability = Europa; constructability = EUA).
De acordo com o livro “Sistema de gestão da qualidade para empresas
construtoras” 59, os tipos e número de operações do processo de execução,
o grau de dependência entre as mesmas, as condições de transporte e
circulação nos canteiros de obras, a quantidade e habilidade requerida da
mão-de-obra, resultam das decisões de projeto quanto a formas e
dimensões, configuração da planta baixa, posicionamento dos elementos,
componentes e materiais e determinam o grau de complexidade, a
continuidade de execução e o grau de repetição das operações.
Assim, a concepção de um edifício deve levar em conta, além das
condicionantes físicas, sociais, econômicas e culturais, tais como a
orientação do terreno, sua relação com o entorno, as exigências
estabelecidas nos códigos de edificações e leis de zoneamento, também a
solução estrutural, buscando a integração entre as formas estruturais e
arquitetônicas, influenciado pelos aspectos físicos dos materiais, métodos
construtivos e pela expressão estética, de resistência e estabilidade
inerentes a estas formas.
“Ao se decidir o tipo de bloco a ser utilizado na alvenaria estrutural, devese levar em conta todas as características dos materiais e produtos
existentes no mercado onde será construído o edifício para que, através de
uma decisão bem feita, possa conseguir uma edificação segura, econômica
e com conforto ambiental adequado à finalidade a que se destina” (Bussab e
Cury 2).
Fundamental se torna o trabalho conjunto do arquiteto e do engenheiro
estrutural, visando atender às exigências construtivas, sem prejudicar a
função, a forma e a estética, procurando, ainda, tirar proveito dos elementos
típicos do sistema.

4.2 Modulação
A modulação do projeto deve ser a primeira preocupação do projetista. A
correta adequação dos blocos ou tijolos às dimensões da estrutura trará
maior eficiência na execução e maior economia na obra. Tal preocupação
justifica-se para todos os tipos de componentes estruturais ou de vedação.

Analisando, inicialmente, o projeto arquitetônico, procede-se à
adequação do mesmo para a utilização do bloco, no caso o de concreto,
partindo-se para a modulação das paredes através das medidas do bloco
(perfeitamente bitoladas), e juntas preestabelecidas, o que permitirá na obra,
uma perfeita execução de alvenarias, sem quebras de material nem
arremates.
Sendo a alvenaria estrutural um processo que se caracteriza pelo grande
potencial de racionalização, a coordenação modular assume o papel de
instrumento através do qual é possível otimizar o desenvolvimento de
projetos, tornando reais os níveis de racionalização possíveis de se atingir
no processo.
Em tempo, a expressão “coordenação modular” é derivada do termo
“módulo” (do latim “modulus” ou pequena medida), designando unidade de
medida e fator numérico.
O módulo básico (M, segundo a ISO 1096) deveria ser pequeno o
bastante para promover a necessária flexibilidade no projeto de edifícios
com diferentes finalidades, e grande o bastante para propiciar a
simplificação do número de dimensões de vários componentes.
Após estudos sobre a aplicação da coordenação modular, por iniciativa
da AEP (Agence Europeénne de Productivité), convencionou-se o uso do
módulo decímetro. Para sanar suas deficiências, no que tange suas ínfimas
dimensões para se conseguir a máxima redução de variedade atual dos
produtos tradicionais, surgem os módulos derivados, seus múltiplos e
submúltiplos (NB-25).
O uso destes multi-módulos, embora não seja imprescindível, encerra
duas vantagens: facilita o projeto nas suas diferentes fases e efetua uma
seleção de medidas dos componentes. Estes módulos derivados são
escolhidos para aplicações específicas: determinação de dimensões de
cômodos e vãos, de alturas de pavimentos e cômodos, de dimensões para
componentes e espaços, de defasagem entre malhas de dimensões de
componentes modulares que necessitem ter incrementos menores que 1M
para cumprir requisitos específicos (ISO 1040/ ISO-dis 6512/ ISO-dis 651314).
O dimensionamento modular de componentes passa pela determinação
de suas medidas modulares propriamente ditas, das medidas de
coordenação e das medidas de projeto.
Assim, o arquiteto realiza, primeiramente, um estudo, no qual define o
multi-módulo a ser adotado na quadrícula de projeto, com base na prática do
projeto modular e da aplicação das noções adquiridas da análise dos
próprios componentes.

Dentre as principais vantagens da elaboração e implementação de um
projeto em alvenaria estrutural coordenado dimensionalmente, onde se
empregam espaços e peças moduladas, encontram-se as seguintes:
•
•
•

•
•

•
•
•

simplificação da atividade de elaboração de projeto, através de medidas
modulares ou multi-modulares;
reduzem-se o número e a variedade de peças a serem produzidas e
empregadas em canteiro, facilitando a padronização e a produção em
série;
permite a racionalização através da coordenação e planejamento
dimensional entre os diversos subsistemas da edificação, aumentando a
produtividade e a qualidade de execução dos serviços, uma vez que se
reduz a necessidade de ajustes, quebras de componentes, enchimentos
e improvisações na execução;
possibilita maior controle da atividade produtiva na medida que estas
serão executadas segundo técnicas, posição e seqüência pré-definidas;
diminuição do número de erros por parte do pedreiro na execução, uma
vez que a disposição dos componentes já está definida e o procedimento
de assentamento é padronizado para cada tipo de amarração e para
cada fiada do painel;
melhoria de qualidade e do controle da alvenaria, com conseqüente
incremento nos níveis de segurança ;
economia de material pela redução de desperdícios com adaptações e
diminuição das espessuras dos revestimentos, pelo melhor nivelamento e
prumo das paredes;
maior precisão dimensional da edificação, que é requisito também para o
desempenho estrutural dentro dos níveis de segurança estimados.

Segundo Tenca & Caporioni 63, esta nova concepção do módulo, em
conexão com a industrialização do processo construtivo, cuja finalidade é
transferir o conjunto de atos produtivos da obra para a fábrica, limitando as
operações in situ, resulta em redução de custos, com a busca da
simplificação e de procedimentos de ligação entre as dimensões dos
elementos destinados a acoplarem-se, mesmo sendo heterogêneos.
A seqüência para o procedimento de distribuição dos blocos em planta
deve orientar-se pelos seguintes passos:
1. Locação da primeira fiada de blocos (Figura 36)
2. Locação da segunda fiada de blocos (Figura 37)
3. Detalhamento da elevação dos painéis (Figura 38)

Figura 36 – Planta da primeira fiada. Fonte: arquivo pessoal

Figura 37 – Planta da segunda fiada. Fonte: arquivo pessoal

Figura 38 – Detalhamento das elevações dos painéis. Fonte: Arquivo pessoal.

O resultado desta primeira fase é uma planta modular, que mostra os
principais componentes modulares na sua posição definitiva na quadrícula
modular de referência.
De acordo com as exigências da obra, são elaborados desenhos de
planta de locação geral, desenhos das operações de posicionamento e
união dos componentes, identificando-os apenas com os códigos dos
catálogos e, ainda, desenhos dos detalhes das juntas, onde serão
registrados dados sobre os ajustes, com destaque às tolerâncias de posição
(locação, colocação e verticalidade).
Segundo Duarte 22, “aspectos da coordenação modular devem reger
qualquer projeto, tanto para a ordenar os elementos de uma forma coerente
quanto para garantir proporções espaciais harmoniosas. Os edifícios em
alvenaria estrutural não possuem a flexibilidade do concreto armado, e a
modulação, principalmente quando se empregam blocos cerâmicos ou de
concreto, é prerrogativa do projeto”. (figura 39)

Figura 39 – Modulação de paredes. Fonte: (22)

De acordo com Lucini 34, as técnicas da medição e execução de vãos
e colocação de esquadrias estão diretamente relacionadas ao nível geral de
racionalização do sistema construtivo utilizado.
Quando se adota a alvenaria estrutural, estabelece-se, como
princípio, a independência entre a execução do vão e a produção das
esquadrias, garantindo o posicionamento das esquadrias em condições
semelhantes para a maioria das situações de projeto e execução. Tal
princípio ressalta a responsabilidade e necessidade, tanto de uma correta
definição dimensional, de controle geométrico e executivo da alvenaria e
vãos, como também das soluções de fixação de esquadrias e de
preenchimento de juntas.

Para o lançamento e medição em projeto e obra, deve-se vincular o
sistema de coordenação modular ao sistema construtivo e aos componentes
utilizados, levando em conta três níveis de dimensionamento: a medida
modular (refere-se à quadrícula modular); medida nominal (refere-se à
medida de projeto) e a medida real (refere-se às verdadeiras dimensões dos
componentes fornecidos e utilizados em canteiro).
Surge a necessidade de se definir as dimensões preferenciais de
sistema de esquadrias, considerando exigências de compatibilização
tecnológica, produtiva, de desempenho e econômica.
O dimensionamento e posição dos vãos de esquadrias na alvenaria
devem possibilitar a abertura de vãos em fachada, respondendo a um
módulo básico de 10 cm na horizontal e na vertical, com base em peças de
20 cm de altura e 30 e 40 cm de comprimento (medidas modulares). Além
disso, deve-se garantir, na medida do possível, a repetição somente de 2
fiadas diferenciadas na vertical com amarração de ½ bloco, para possibilitar
a modulação simples das alternativas de vãos.
Em anexo (I), destaca-se quadro de relação entre vãos de alvenaria e
vãos modulares de esquadrias, bem como tabela de vãos modulares e
dimensões preferidas.
Ao analisar os catálogos de alguns fabricantes de esquadrias (de
madeira, metálicas, de alumínio e de PVC), conclui-se que a preocupação
em se definir dimensões padronizadas, compatíveis com os vãos resultantes
de construções racionalizadas, ainda é escassa, carecendo conscientizar
projetistas, fornecedores e construtores da importância de tal fato para a
realização de processos de coordenação dimensional.
O resultado
pretendido seria a definição de um sistema modulado de medidas preferidas
para vãos e esquadrias. (anexo J)
4.3 Amarração das paredes
Os estudos mediante modelagem por elementos finitos, demonstram a
grande influência das amarrações entre paredes estruturais na distribuição
das tensões, o que consiste num dos mecanismos essenciais do seu
desempenho estrutural, tanto da capacidade portante individual dos painéis,
como do conjunto da edificação.
Assim, a adequada amarração das paredes, com o intertravamento dos
blocos nos encontros entre painéis, é fator fundamental para garantir os
coeficientes de segurança estimados no dimensionamento.
Importante se torna, portanto, definir um arranjo tal entre os blocos, que
garanta a distribuição das tensões e a capacidade de carga previstas no

dimensionamento da alvenaria, sem comprometer a produtividade de sua
execução, nem tornar complexo o desenvolvimento dos projetos.
Indica-se evitar a sobreposição excessiva de juntas a prumo e garantir
um adequado número de blocos amarrando cada painel. Todas as paredes,
portanto, deverão ser amarradas umas às outras nos seus encontros.
Em casos em que ocorra uma parede de topo, a amarração deverá ser
efetuada com grapas de ferro bem ancoradas na argamassa entre fiadas, ou
nas células contíguas bem preenchidas com graute, caso sejam blocos
vazados, de maneira a garantir uma perfeita homogeneidade do conjunto.
Também podem ser utilizados ferros em “L” ou telas metálicas. (figura 40)

Figura 40- Amarração de paredes. Fonte: Glasser

Tradicionalmente, distribuem-se os blocos nos painéis de alvenaria,
ficando os ajustes para serem feitos nos blocos das amarrações. No
procedimento das “amarrações padrões”, o que está definido é a distribuição
dos blocos de amarração. Busca-se, portanto, prioritariamente garantir a

eficiência dessa, ficando algum eventual ajuste a ser feito na alvenaria.
(figura 41)

Figura 41 – Amarrações padrões. Fonte: (55)

4.4 Limitações técnicas
Uma vez definida a adequação do projeto arquitetônico ao processo,
escolhem-se as alvenarias que terão, dentro deste projeto, a função
estrutural. As demais alvenarias podem ser de vedação.
O levantamento dos esforços nos diversos pavimentos dará condições ao
projetista de trabalhar com blocos de diferentes resistências, o que permitirá
redução no custo da edificação.
O projeto a ser executado, será minuciosamente planejado, ao nível de
execução, de forma a permitir uma sincronização perfeita (quase como uma
“linha de montagem”), das diversas etapas da obra.
Ao contrário dos prédios estruturados por pórticos de concreto e aço, nos
prédios em alvenaria estrutural, as paredes não servem somente para
vedação, mas também resistem às cargas de peso próprio, cargas
acidentais e ao esforço horizontal, devido à ação do vento. Aproveita-se a
grande capacidade portante do painel laminar em transmitir carga para o
solo, melhor distribuída do que no caso dos pilares nos pórticos.
O mais apropriado é utilizar este sistema em edifícios cuja área, em
planta, seja subdividida em um grande número de compartimentos pequenos

e médios, além de repetirem-se em todos os andares. Os edifícios
habitacionais encaixam-se nestas características, bem como os edifícios
para hospitais, escolas e hotéis.
O partido arquitetônico deve procurar um equilíbrio na distribuição das
paredes resistentes, para que os carregamentos não se concentrem em uma
determinada região, caso contrário, poderá implicar em soluções custosas,
como a utilização de blocos mais resistentes e de grauteamento das paredes
moldadas com blocos vazados.
Em países cujo desenvolvimento tecnológico é maior, as limitações de tal
processo construtivo podem ser atenuadas através do uso de técnicas como
a alvenaria armada e a alvenaria protendida.
Com o objetivo de se evitar o surgimento de tensões de torção, deve-se
levar em conta, igualmente, a rigidez às cargas horizontais, dispondo as
paredes de forma a obter estabilidade do edifício em todas as direções,
procurando pelo arranjo em formas e plantas simétricas, bem como o fator
continuidade. (figura 42)

Figura 42 – Eficiência do envelope externo do prédio tomando-se o círculo como referência. Fonte: (22)

A simetria e a continuidade são, portanto, aspectos importantes quanto à
estabilidade global dos edifícios a esforços laterais, já que a assimetria dos

elementos portantes desloca o centro de massas do conjunto “paredes
pisos”, exageradamente para o centro do diafragma horizontal. (figura 43)

Figura 43 – Arranjos estruturais simétricos e assimétricos. Fonte: (2)

Quando o centro de massa (CM) coincidir com o centro de torção (CT), o
sistema estrutural é considerado simétrico e o carregamento horizontal,
devido à ação do vento, provocará apenas deslocamentos das paredes e
lajes, não havendo rotação.
Segundo Gallegos 28, deve-se procurar que os vãos sejam coincidentes
em elevação piso a piso, para minimizar as mudanças bruscas de
resistência e rigidez. (figura 44)

Figura 44 – Abertura de vãos em elevação. Fonte: (29)

Segundo Franco
estruturais em três tipos:
•
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,

classicamente

classificam-se

os

sistemas

arranjos celulares (oferecem maiores vantagens estruturais, ao prover o
prédio de rigidez semelhante nas duas direções principais, acentuandose com o uso de lajes armadas nas duas direções concretadas “in loco”)
(figura 45)

Figura 45 – Planta baixa e perspectiva do sistema celular. Fonte: (22)

•

arranjos de paredes resistentes transversais ou cruzados simples
(tipo Crosswall, onde a estabilidade longitudinal contra a ação do vento
deve ser garantida através de paredes dispostas como corredores de
circulação, paredes externas de fachada e caixas de escadas ou
banheiros). (figura 46)

Figura 46 – Distribuição de paredes portantes e de cisalhamento no sistema tipo Crosswall. Fonte: (22)

•

arranjos complexos (figura 47)

Figura 47 – Arranjos complexos. Fonte (26)

•

arranjos duplos cruzados (figura 48)

Figura 48 – Arranjos duplos cruzados. Fonte: (26)

No projeto, a estabilidade desejada, pode ser concebida através da laje,
que funciona como um diafragma rígido unindo as paredes, ou através de
enrijecedores (figura 49), melhorando a capacidade de resistência à
flambagem, ou ainda através de paredes de contraventamento, geralmente
perpendiculares às paredes portantes.
Não se deve, ainda, analisar as paredes isoladamente, pois elas podem
apresentar resistência suficiente, mas não garantir a estabilidade global do
edifício.
O espaçamento entre as paredes fica geralmente condicionado ao tipo
de laje a ser usado, portanto, à sua capacidade flexional. As lajes préfabricadas são as preferidas por possuírem grande rigidez horizontal e pela
rapidez de execução, apesar de também serem empregadas lajes do tipo
maciça, mista ou painéis alveolados. (figura 50)

Figura 50 – Ação da pressão do vento e principais
Figura 49 – Paredes com enrijecedores / Paredes portantes e de
esforços solicitantes pelas paredes de alvenaria. Fonte: (22) travamento. Fonte: (2)

Devem ser definidos, portanto, os elementos portantes verticais e
horizontais, conferindo contraventamento ao conjunto. Assim, nem todas as
paredes da construção precisam ser usadas como elementos portantes,
podendo-se apoiar algumas diretamente na laje, como é o caso das paredes
hidráulicas.
Outra limitação refere-se a sacadas e marquises em balanço, projetadas
fora da projeção do prédio, pois podem introduzir cargas concentradas em
áreas relativamente pequenas, elevando as tensões de compressão e
promovendo a formação de fissuras.
De acordo com Duarte
dos seguintes aspectos:
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, o projeto em alvenaria estrutural deve cuidar

a) Verificar a estabilidade vertical e horizontal sob a ação do vento;
b) Compatibilizar as instalações hidrossanitárias e elétricas com os projeto
arquitetônico e estrutural;
c) Prover o prédio com juntas adequadas para permitir as naturais
movimentações causadas por variações de temperatura e umidade;
d) Alinhar verticalmente as paredes portantes;
e) Limitar os recalques diferenciais das fundações;
f) Escolher adequadamente tijolos (ou blocos) e argamassas, de modo a
assegurar a necessária segurança do prédio.
A associação de estruturas laminares e estruturas em barras pode ser
uma abertura à criatividade, na busca da composição dos espaços,
proporcionando harmonia através da incorporação adequada. É possível,
por exemplo, a realização de pilotis, desde que as paredes portantes sejam
transicionadas racionalmente, de forma a não perder suas características de
contraventamento.
A função do edifício geralmente determina a forma que ele terá, bem
como a quantidade e a distribuição das paredes, especialmente as
portantes. Entretanto, as plantas não se restringem somente às formas
prismáticas retangulares ou quadradas, podendo-se utilizar outras formas

geométricas, não se descartando a composição de núcleos rígidos de
caixas, para promover o almejado contraventamento. (figura 51)

Figura 51 – Formas geométricas em planta com elementos de contraventamento. Fonte: (2)

Assim sendo, deve-se considerar, ainda, que a somatória do
comprimento de todas as paredes construídas em cada direção, deve ser
resultante da relação entre a área da planta e o número de pavimentos.
Além disso, deve-se procurar a igualdade entre os comprimentos
totais das paredes em cada sentido, ou pelo menos que os totais sejam
próximos entre si.
A robustez, outro parâmetro na análise da estabilidade, segundo
Gallegos 29, é alcançada guardando-se razoáveis proporções entre altura,
largura e comprimento do edifício. É ainda influenciada pela distribuição das
paredes e a quantidade de pavimentos, os quais exercem influência na
capacidade de resistir a esforços horizontais. Da mesma maneira, as
paredes devem guardar relações razoáveis entre sua altura e comprimento.
(figura 52)

Figura 52 – Efeito das elevações na robustez do prédio. Fonte: (22)

Quanto mais alto for o edifício, mais importante a análise global,
enquanto que no caso de edifícios de pequena altura, a estabilidade a
esforços horizontais pode ser garantida pelo arranjo adequado das paredes
resistentes.
Outro ponto a ser analisado, ao se optar pelo uso da alvenaria
estrutural, refere-se à compatibilidade com os demais projetos, pois as
potencialidades e as limitações do sistema devem atuar em sintonia com
eles.
Na instalação elétrica, as paredes na horizontal ou em direção
inclinada não devem ser rasgadas para passagem da tubulação. Esta deve
ser acomodada no interior de blocos ou em locais adequados (shafts).
Assim como para o projeto de elétrica, deve-se proceder tal análise
nos projetos de hidráulica, na abertura de poços para elevador,
posicionamento da escada, que devem ser combinados com o projetista
estrutural.
Os vários projetos, quando elaborados de forma completamente
separada, resultam em soluções finais, do elemento construtivo ou da
unidade funcional, inadequadas em termos de grau de complexidade,
continuidade e desempenho.

“Projetos coordenados (arquitetônico, estrutural, elétrico e
hidrossanitário) conduzem a grandes aumentos de produtividade do trabalho
na obra. Reduzem-se a trabalhos de consertos e reparações com a obra em
estado de semi-acabado” (Duarte 22).
Através de levantamentos realizados no Brasil, chega-se a uma
economia de até 30% nos custos de construção ao se comparar construções
em sistema de alvenaria estrutural e o sistema tradicional aporticado de
concreto. (Tabelas 13 e 14)

ANÁLISE DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS

CONVENCIONAL

RACIONALIZADO

INDUSTRIALIZADO

Material

Componentes

Elementos

areia
cimento
pedra
madeira
etc.

bloco
fôrma pronta
concreto usinado
aço cortado e dobrado
etc.

Não há mecanização
Muita mão-de-obra no
canteiro

Pouca mecanização
Menos mão-de-obra no
canteiro e parte da
indústria

Ensaiar materiais
Sem ordem de
serviços
Cronograma lento

Ensaiar componentes
Seqüência
de serviços
Melhor previsão

Tabela 13 – Fonte: Glasser

parede de bloco
pré-fabricado
pilar
viga
laje
escada
tesoura de madeira
telha tipo W

Mecanizada
Pouca mão-de-obra no
canteiro e
grande parte na
indústria
Produtos já ensaiados
Seqüência de
montagem
Obra mais rápida

COMPARATIVO DE CUSTOS (m2)
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA RACIONALIZADA
X ALVENARIA ESTRUTURAL
Considerando um edifício de 10 pavimentos e calculando a estrutura e o
fechamento, temos:

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
RACIONALIZADA

ALVENARIA ESTRUTURAL

Estrutura em concreto armado
(espessura média = 18 cm)

0,09m x R$440,00/m2=

0,18m x R$550,00/m3 x 1m2=
R$ 99,00/m2 (22,3%)

R$ 39,60/m2 (10,9%)

Mão-de-obra de assentamento de
blocos de concreto (3,6%)
R$ 10,00 x 1,6 (m2 de parede em
projeção) = R$ 16,00/m2

Mão-de-obra de assentamento de
blocos estruturais (6,6%)
R$ 12,00/m2 x 2 (m2 de parede em
projeção) = R$ 24,00/m2

Argamassa de assentamento

Laje 9cm

Argamassa de assentamento

20kg/m2 x 1,6 x R$0,10/kg =
R$ 3,20/m2 (0,7%)

20kg/m2 x 2 x R$0,11/kg =
R$ 4,40/m2 (1,2%)

Blocos concreto (vedação
14x19x39)

0,04m3/m2 x 2 x R$140,00 =
R$ 11,20/m2 (3,1%)

R$ 0,75 x 12,5 pçs/m2 x 1,6 =
R$ 15,00/m2 (3,4%)

Aço (cortado e dobrado)

Graute

2,0kg x 2 x R$1,20/kg =
R$ 4,80/m2 (1,3%)

Blocos (resistência média 6 MPa)
R$ 1,00 x 12,5 pçs/m2 x 2 =
R$ 25,00/m2 (6,9%)

CUSTO DO m2 = R$ 133,20 (30%)

CUSTO DO m2 = R$ 109.00 (30%)

Tabela 14 – Comparativo de custos. Fonte: Glasser

SE ESTRUTURA + FECHAMENTO = 30% DO CUSTO TOTAL DA OBRA
Custo total do m2 = R$ 444,00

Custo total do m2 = R$ 363,33

ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE 18% NO CUSTO TOTAL DA OBRA
(considerando-se apenas estrutura e fechamento)

Abaixo, relacionam-se outros comparativos que comprovam tal
redução:
SISTEMA

ALVENARIA

%

CONVENCIONAL

ESTRUTURAL

REDUÇÃO

ANICER

147,28/m2

120,23/m2

18%

GLASSER
CONSTRUTORA
MARSIL

133,20/m2

109,00/m2

18%

131,19/m2

99,55/m2

24,11%

Tabela 15 – Comparativo de custos. Fonte: Arquivo pessoal.

É a briga contra o desperdício (tabela 15), causado por falhas no
processo de produção (perda de materiais, retrabalho, tempos ociosos de
mão-de-obra e equipamentos), falhas na empresa (falhas de gestão e
organização e falhas humanas) e falhas na fase de pós-ocupação
(patologias e recuperação, altos custos de operação e manutenção).
Segundo Picchi 42, alguns autores ao utilizarem, por exemplo, a
referência de 25% para o entulho, concluem que para cada quatro edifícios
construídos, mais um poderia ser feito, com o desperdício dos anteriores. Na
verdade, uma série de outros desperdícios deveria ser levada em conta,
além do entulho, conforme poder ser observado na tabela abaixo:
DESPERDÍCIO NA CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL
ORIGENS DO
DESPERDÍCIO

DESPERDÍCIO
ESTIMADO
(% SOBRE O CUSTO DA

ENTULHO GERADO

5,0

ESPESSURAS ADICIONAIS DE
ARGAMASSAS

5,0

DOSAGEM DE ARGAMASSA E CONCRETO
NÃO OTIMIZADO

2,0

REPAROS E RE-SERVIÇOS NÃO
COMPUTADOS NO ENTULHO

2,0

PROJETOS NÃO OTIMIZADOS
PERDAS DE PRODUTIVIDADE DEVIDO A
PROBLEMAS DE QUALIDADE

6,0
3,5

CUSTOS DEVIDO A ATRASOS

1,5

REPAROS EM OBRAS ENTREGUES
A CLIENTES
TOTAL

5,0

Tabela 16 – Fonte: (42)
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Picchi 42 destaca ainda que, apesar do índice de 30% ser resultante de
valores arbitrados, ele se apresenta como bastante coerente, se comparado ao
índice de 10 a 20% estimados em Congressos Técnicos para obras européias.
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SOLUÇÕES RACIONALIZANTES EMPREGADAS NO PROCESSO
CONSTRUTIVO

“Atingir a otimização no emprego dos recursos mobilizados de materiais,
mão-de-obra, tecnologia construtiva, recursos financeiros e recursos
organizacionais”, segundo Melhado 39, é o objetivo da racionalização.
Ela pode ser aplicada a todas as fases do processo: projeto,
planejamento de execução, concepção e montagem do canteiro,
contratação e compra, produção, devendo-se respeitar as
características regionais no tocante a materiais, mão-de-obra,
equipamentos disponíveis e fatores culturais predominantes.
Vários são os fatores que influem no aumento do grau de racionalização:
•
•
•
•
•
•

produção de materiais e componentes de construção padronizados e
submetidos a um controle de qualidade;
criação de uma normalização adequada e suficiente para o emprego de
métodos construtivos e sistemas racionalizados;
organização da empresa de construção de forma a voltá-la para a
racionalização;
elaboração de projetos com a racionalização como diretriz;
utilização de treinamento, ferramentas e equipamentos adequados;
busca da valorização dos sistemas racionalizados perante órgãos
institucionais responsáveis pela homologação de sistemas construtivos,
aprovação de financiamentos e demais órgãos de controle.
Outra característica marcante do setor e um dos indicadores da
não qualidade dentro das empresas é o desperdício,
manifestando-se através de falhas ao longo do processo de
produção (entulhos, retrabalho, tempos ociosos de mão-de-obra,
ausência de política de manutenção de equipamentos), através de
falhas no processo gerencial e administrativo da empresa
(compras feitas apenas na base do menor preço, por exemplo), e
em função de falhas que se manifestam na fase de pós-ocupação,
caracterizadas por patologias construtivas.
“Neste contexto de elevado grau de desperdício e de grandes
transformações do país inserem-se os programas de Qualidade
Total, cujo objetivo é buscar a racionalização dos processos
produtivos e empresariais, com conseqüente redução de custos,
satisfação dos clientes externos e aumento da competitividade”
(Sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras 59).

A alvenaria estrutural, assunto central deste trabalho, caracteriza-se pelo
grande potencial de racionalização. A coordenação modular consiste num
instrumento através do qual otimiza-se o desenvolvimento de projetos,
tornando reais os níveis de racionalização possíveis de se atingir no
processo.
Desta forma, as principais vantagens de seu emprego relacionamse com o aumento de produtividade, redução de incidência de
falhas de projeto e erros de execução, diminuição dos índices
unitários de consumo, redução dos custos das unidades
habitacionais, incremento no desempenho dos subsistemas que
a compõem e aumento nos padrões de qualidade do produto
final.
Segundo Duarte 22, todos os projetos do prédio devem ser integrados, ao
se optar pelo uso da alvenaria estrutural. O arquiteto deve conhecer as
potencialidades e limitações do sistema e atuar em sintonia com os demais
projetistas.
5.1 Instalações hidráulicas
Neste sistema, a localização e execução das instalações hidráulicas, no
sentido de racionalizar o projeto ao máximo, evitando a maneira habitual
adotada com a construção das alvenarias e sua posterior demolição parcial
mais alguns arremates, possuem as seguintes alternativas: paredes
hidráulicas, shaft hidráulico, embutimento na alvenaria e enchimento.
Preferencialmente é recomendado o emprego de paredes hidráulicas e
do shaft hidráulico, por tratarem-se das opções que propiciam maior
racionalização e independência entre serviços. Também tem a vantagem de
não interferirem com a estrutura da edificação, bem como facilitarem a
posterior manutenção das instalações, quando da edificação em uso.
Outro motivo para o emprego dessas duas opções citadas é a
terminalidade conseguida na execução do serviço, em função de que, tanto
a parede hidráulica como o shaft, são executados conjuntamente ao
assentamento das demais paredes de alvenaria.
As paredes hidraúlicas são paredes definidas no projeto como não
estruturais, nas quais procura-se concentrar a passagem de instalações
hidrossanitárias. Ela é um painel de alvenaria executada com blocos
hidráulicos, componente com dimensões externas modulares iguais às do
bloco estrutural, provido de uma concavidade nos três septos transversais e
de ranhuras verticais em uma das faces longitudinais. Estas ranhuras
servem para direcionar a quebra de uma placa na face do bloco, criando
assim uma “canaleta” vertical para o embutimento da tubulação.
Após tal quebra, existem faixas com distâncias modulares interligadas
vertical e horizontalmente. (figura 53)

Figura 53 – Bloco hidráulico, provido de canaleta e ranhuras verticais. Fonte: (55)

Ela pode ser levantada antes ou depois da execução das lajes e paredes
estruturais, sendo que no segundo caso, deve-se prever o encunhamento à
laje, partindo-se dos andares superiores do edifício, até os pavimentos
inferiores.
Após a execução dos ramais, os vazios existentes em torno das
canalizações devem ser preenchidos através de pedaços de blocos, com
uma argamassa adequada (encasquilhamento). No caso de passagem de
tubulações de grande diâmetro (maior que 75 mm), é recomendada a
utilização de uma tela tipo “deployée”, para auxiliar a aderência da
argamassa de revestimento e diminuir a probabilidade de surgimento de
fissuras nessa posição.
Na fase de revestimento, deve ser executado emboço na face onde
ocorreram as quebras para introdução das canalizações.
Os shafts são passagens deixadas nas lajes, de alto a baixo do edifício,
especialmente para a instalação das prumadas primárias.
A utilização deste elemento significa uma grande racionalização na
execução das instalações, uma vez que reduz a interferência do trabalho do
pedreiro com o instalador e soluciona a passagem de tubulações de grande
diâmetro, sem a necessidade de quebra e enchimento das paredes.
Possibilita trabalhar-se com kits pré-fabricados (figura 54),
proporcionando grande redução de custo, além do recurso de se fazerem
inspeções na instalação, sem a necessidade de se remover o acabamento e
de economizar o forro falso, ao se projetar todo o trecho horizontal da
instalação, fora do teto do banheiro.

Figura 54 - Detalhe das instalações hidráulicas: solução externa à alvenaria (banheiro). Fonte: (2)

Os shafts podem ser fechados internamente ou externamente com
alvenaria de tijolos assentados em espelho, porém outras podem ser as
alternativas racionalizadas, para tal fechamento, devendo ser analisadas a
cada caso. (figura 52)

Figura 55 - Disposição de shaft para instalações: a) com fechamento externo; b) fechamento interno; c) com largura de um
módulo e fechamento interno. Fonte: (55)

As instalações embutidas na alvenaria podem vir a ser utilizada em casos
especiais, onde uma tubulação isolada precisa transpassar alguma parede
estrutural em algum trecho curto ou outra situação parecida.
As tubulações são verticalmente distribuídas pela área vazada dos
blocos, podendo ser colocada, portanto, conjuntamente ao levantamento da
alvenaria, caso em que o pedreiro veste com o bloco, ou podendo ser

transpassada posteriormente à execução, caso em que se deve prever uma
abertura na parede de forma a permitir a emenda da tubulação. (figura 56)

Figura 56 - Tubulação embutida na alvenaria conjuntamente ao assentamanto dos blocos / embutimento de tubulação
posterior à execução da alvenaria. Fonte: (55)

Segundo Pereira 2, “contrariamente ao que parece ser uma comodidade
dos blocos vazados, por facilitar, o alojamento de tubulações rígidas,
devemos observar que tal não acontece com tanta vantagem”.
Isto devido ao fato das prumadas de grosso calibre precisarem ser
colocadas, de preferência, antes da elevação das alvenarias, exigindo o
acompanhamento do encanador na execução das mesmas, e dificultando o
serviço do pedreiro que será obrigado a enfiar o bloco por cima do tubo,
necessitando de um andaime montado desde a primeira fiada, ou utilizar
uma peça especial, nem sempre disponível, do seu lado.
Outro ponto a ser analisado diz respeito à canalização de distribuição de
água, rígida, de bitola menor, que apresenta o inconveniente de, correndo
nos furos dos blocos, ficar muita distância da face externa acabada da
parede, obrigando a utilização de peças hidráulicas especiais mais
compridas, nos registros, tês e cotovelos, para ligação de torneiras.
A opção de enchimento só deve ser utilizada em situações que não for
possível nenhuma das opções anteriores. Consiste em aumentar a
espessura dos revestimentos em determinado trecho, onde passa a
tubulação, que vai fixa externamente à face externa dos blocos.
O lay-out da cozinha e área de serviço deve ser orientado no sentido de
posicionar as peças (pia, fogão, tanque e máquina de lavar) alinhadas em
uma mesma parede, possibilitando, com um pequeno enchimento sob a

pedra da pia, que continua atrás do fogão como um pequeno sóculo de
rodapé, acomodar as tubulações de água, esgoto e eventualmente gás,
externas à parede principal. Uma pequena parede divisória entre o fogão e o
tanque, embutirá as prumadas de água, esgoto, ventilação e gás. (figura 57)

Figura 57 - Detalhe das instalações hidráulicas: Solução externa à alvenaria (cozinha e área de serviço). Fonte: (2)

Desta forma, dispensa-se a necessidade de forro falso no andar de
baixo, uma vez que toda a tubulação corre sobre o piso e o pequeno ralo da
área de serviço, colocado perto da prumada, fica embutido na laje.
O enchimento sob a bancada da pia serve de apoio de fundo para a
pedra da mesma, evitando dessa maneira um corte horizontal na parede
para tal finalidade.
Como na maior parte dos casos, os banheiros possuem forro falso sob o
piso para esconder a tubulação de maior diâmetro dos esgotos sanitários.
Podemos utilizar esse mesmo caminho para a alimentação de água das
peças, cujas ligações seriam feitas pelo piso, sem interferir nas alvenarias.
Assim, no caso de um lavatório de louça, a colocação de uma coluna,
também de louça, esconde o cano de alimentação que sobe e o cano de
esgoto que desce direto, indo para ralo sifonado.
Na ligação da bacia, caso ela seja do tipo com caixa acoplada, a ligação
também poderá ser feita pelo piso sob a mesma. O cano de alimentação e o
registro do chuveiro formam um único conjunto que, por questões de

higiene, deve ficar protegido por revestimento. Nessas condições, procurase acomodá-lo junto com as prumadas prediais, que serão disfarçadas ou
escondidas através de um requadramento saliente da parede, na largura do
boxe, ou simplesmente com enchimento de massa ou com emparedamento
complementar externo.
A transposição da laje nos pontos de passagem de tubulações deve ser
feita de maneira convencional, ou seja, utilizando peças pré-moldadas
quando forem canos individuais, e no caso do shaft, mediante requadros na
fôrma, sobre o local das aberturas.
Outras possíveis soluções são as paredes com rebaixos, nas quais usamse blocos de espessura inferior à da parede original, propiciando uma
diferença de níveis, para acomodação de todos os encanamentos de água e
gás, bem como tubos de menor calibre de esgotos.
A viga hidráulica, por sua vez, é uma peça pré-fabricada com tubulações
horizontais de alimentação de água, já acomodadas na sua posição
definitiva dentro delas. Tal peça deve ser projetada para ser colocada,
substituindo um trecho de uma fiada de alvenaria, já na posição conveniente
de serem feitas as ligações para as peças hidráulicas. Ela possui a mesma
espessura da parede e pode ser feita em concreto ou bloco canaleta.
Outro sistema, denominado “Pexgol” (Figura 58) é aquele constituído de
tubos de polietileno reticulado flexível (tubos ¨PEX¨) e conexões metálicas
rosqueáveis para execução completa de instalações hidráulicas, quente e
fria. O conceito primordial é garantir acessibilidade total às instalações para
que, em caso de eventual manutenção, se evitem as quebras e seus
conseqüentes prejuízos e traumas.
As principais características dos tubos PEXGOL são as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flexibilidade;
alta resistência à pressão e temperatura (10 bar a 95o C
continuamente, SDR 7,4);
resistência química;
ausência de fissuras por fadiga;
vida útil prolongada (norma DIN estima mínimo de 50 anos);
excelente resistência à abrasão;
coeficiente de atrito abaixo de qualquer material convencional;
absorção das pressões causadas pelo Golpe de Aríete;
livre de sedimentos de cal devido à regularidade da superfície;
sem soldas e colagens;
maior rendimento da mão-de-obra (o dobro com relação ao cobre)

Figura 58 – Desenho esquemático do sistema Pexgol. Fonte: Catálogo técnico.

Por fim, outra opção é a bancada técnica, em cujo interior é embutida a
caixa de descarga de acionamento de topo. Pode constituir-se de elementos
do sistema “dry-wall”, elementos estruturais de aço ou madeira revestida
com madeira compensada, madeira aglomerada ou ainda painéis de
fiberglass ou plástico termo moldado aparafusados, permitindo a inspeção
do “shaft” horizontal em caso de necessidade. (Figura 59)

Figura 59 – Bancada técnica. Fonte: Catálogo técnico.

De modo geral, o projeto de instalações hidrossanitárias deve
prever o embutimento de forma mais racionalizada possível. Para
tanto, o projeto arquitetônico deve centralizar as canalizações
com o objetivo de viabilizar o emprego das paredes hidráulicas
ou shafts.
Deve direcionar-se, ainda, no sentido de evitar ao máximo a interferência
do encanador durante a elevação das alvenarias e lajes, deixando estes
serviços para serem executados posteriormente.
Dependendo do projeto arquitetônico, nem sempre é possível optar por
um único tipo de solução das acima citadas, podendo-se, assim, misturar
num projeto, várias soluções em função dos diversos lay-outs.

5.2 Instalações elétricas e telefônicas
As instalações elétricas passam, geralmente, por paredes estruturais
que não possibilitam rasgo para o embutimento. Desta forma, a técnica de
embutimento recomendada prevê a mínima interferência do trabalho do
eletricista com o do pedreiro.
Fundamenta-se nos seguintes procedimentos:
-

A distribuição horizontal dos eletrodutos é feita pelas lajes;
O processo emprega o sistema de laje maciça de concreto armado,
moldada no local;
A distribuição vertical é feita pela área vazada dos blocos. O eletricista
encarrega-se de lançar os eletrodutos concomitantemente com a
distribuição horizontal nas lajes. Em planta, a locação das instalações
elétricas e de telefonia deverá obedecer ao posicionamento destes
vazios em relação à quadrícula modular. (figura 60)

Figura 60 - Locação planimétrica em tubulações embutida: centrada em relação ao reticulado. Fonte: (55)

-

-

-

A continuidade é obtida com a quebra do furo de passagem no jota e no
compensador, pelo próprio eletricista, sem a necessidade de intervenção
do pedreiro.
A colocação das caixas de interruptores e tomadas é feita em qualquer
época pelo próprio eletricista, cortando o bloco na posição determinada,
com serracopo diamantada, serra de corte ou furadeira. Existem, porém,
blocos elétricos, nos quais o corte já vem pronto.(figura 61) Depois de
assentado o bloco com a caixinha na sua posição definitiva na parede, o
eletricista fará a ligação, nessa caixinha, de um pedaço de conduíte
flexível, já no comprimento certo até a próxima caixinha. No
prosseguimento da elevação da alvenaria, o pedreiro tomará o cuidado
de enfiar a ponta do conduíte através dos furos dos blocos até alcançar a
próxima caixinha, na qual repetirão as operações até o respaldo, onde o
conduíte será ligado, pela laje, ao ponto de luz no teto.
Durante a execução das lajes, deve-se prever a passagem das tomadas
baixas pelo chão.

Figura 57- Bloco elétrico. Fonte: Glasser

Figura 61 – Bloco elétrico. Fonte: Glasser

-

Na instalação do quadro geral, os eletrodutos devem ser centralizados
em vazados contínuos, sendo que a interrupção em cada pavimento se
dá através de uma caixa modular.

Verticalmente, as caixas de interruptores, tomadas etc., devem estar
locadas de maneira a facear uma junta horizontal da alvenaria, para facilitar
o corte do bloco para o embutimento da mesma. (figura 62 e 63)

Figura 62 - Elevação da alvenaria com indicação das instalações elétrica. Fonte: (55)

Figura 63 - Vista geral de obra em alvenaria estrutural com conduítes distribuídos pela área vazada dos blocos.
Fonte: Arquivo pessoal.

A figura acima mostra um exemplo de elevação de painel de
alvenaria, onde estão indicados os conduítes a serem executados junto com
a alvenaria e as partes a serem embutidas pelo topo da alvenaria.

As dimensões de caixas e aparelhos a serem embutidos ma
alvenaria, devem ter medidas modulares, sempre que possível, visando
otimizar os procedimentos de assentamento destas e sua fixação.
As instalações externas às alvenarias normalmente são executadas
sobrepostas às mesmas, com conduíte e caixas externas especiais com
acabamento próprio, sem interferir nos detalhes de execução das paredes.
(Pereira 2).
De maneira geral, tudo o que foi dito nas instalações hidráulicas sobre
a acomodação das tubulações rígidas nas alvenarias é válido também às
similares elétricas e telefônicas.
5.3 Escadas
As escadas e caixas de elevadores são elementos dos edifícios cujo
projeto e construção, quando não bem definidos, podem trazer sérios
transtornos aos empreendimentos. Estes ambientes devem ter seus projetos
estudados exaustivamente, levando-se em consideração as várias
interferências que normalmente ocorrem nestes ambientes, como passagem
das prumadas primárias das instalações em “shafts”, instalações de
incêndio, bem como as exigências adicionais que normalmente variam de
região para região, como as necessárias para aprovação do projeto no
Corpo de Bombeiros.
A utilização de uma ou outra solução arquitetônica, para a escada de
um edifício, deve ser definida, em função de parâmetros tanto funcionais
como construtivos, ou seja, o projetista deve, na hora de projetar a escada,
levar em consideração todas as condicionantes técnicas associadas ao
problema, e preferencialmente, utilizar soluções padronizadas e de eficiência
comprovada.
As escadas, como as lajes, também podem ser moldadas no local ou
pré-moldadas de dois tipos: leves ou pesadas.
5.3.1 Escada pré-moldada leve
O sistema de escada modular em pré-moldado leve tem as seguintes
características:
•
•
•
•

a escada é executada conjuntamente com a elevação da alvenaria;
os componentes do sistema encaixam-se perfeitamente na modulação do
bloco, definido para o processo;
os componentes são pré-moldados e fabricados com características tais
que não necessitem de outras etapas de acabamento após a execução;
todas as peças são leves, permitindo a montagem da escada sem a
necessidade de equipamentos especiais;

•

após a colocação da escada, esta já pode ser utilizada quase que
imediatamente, facilitando o transporte de materiais e o acesso de
pessoas nos pavimentos em que estão sendo executados os serviços
• a distância (pé-direito+espessura da laje) entre os vários pavimentos,
incluindo o térreo, deve ser o mesmo.
Os componentes pré-moldados que formam o elemento são o degrau, os
compensadores e os patamares.
Na elaboração do projeto, parte-se da concepção escolhida para o
elemento e busca-se definir as dimensões dos componentes de modo a
constituir um número limitado de peças diferentes e de baixo peso,
viabilizando a racionalização construtiva do sistema e a produção dos
componentes pré-moldados.
Um dos tipos de escada pré-moldada leve mais conhecida é a escada
jacaré. (figura 64) Ela é composta de elementos pequenos e leves, que são
fixados na alvenaria, depois desta e das lajes de piso terem sido
executadas. Os componentes que formam o elemento escada são:
-

viga dentada tipo “jacaré” (fixação)
degrau e espelho pré-fabricados, formando um todo monolítico (em forma
de cantoneira)
patamares pré-fabricados

Figura 64 – Cortes da escada pré-moldada leve. Fonte: (2).

As espessuras e o dimensionamento de cada elemento deve ser feito
para cada situação, sendo que o comprimento do degrau deve prever o vão
da escada de projeto, considerando-se as tolerâncias construtivas.
O primeiro e último degraus devem prever a espessura da camada de
revestimento do piso dos andares e do patamar, sendo flexível a escolha do
acabamento, que pode ser o próprio concreto aparente, ou com
revestimentos argamassados como granilite, podendo ser previamente

executado na usina de fabricação, ou no local, além de revestimentos
modulares, como as cerâmicas assentadas sobre as peças.

As peças, depois de moldadas, são levadas para a estocagem no
canteiro e depois assentadas e coladas sobre as vigas de assentamento
previamente fixadas com parafusos e porcas às paredes laterais da caixa de
escada. Para facilitar a fixação das “vigas jacaré”, deve-se prever o
enchimento dos blocos nas posições em que os parafusos e buchas serão
fixados.
O posicionamento da viga jacaré permite que se distribua entre o
primeiro e último degrau de cada lance as eventuais diferenças entre as
distâncias totais entre pisos. Assim, recomenda-se observar com cuidado
esta dimensão, antes da fixação destes elementos.
Os patamares devem ter forma e seqüência de fixação dos
componentes, com peso tal que permita sua manipulação sem
equipamentos.
Deve-se prever a existência de folgas,
considerando-se as tolerâncias de execução da caixa de escada,
além de se levar em conta os níveis dos pisos acabados dos
pavimentos, incluindo-se o térreo, que pode ser em pilotis.
Além disso, deve-se ainda notar as interferências passantes pelos
patamares, como por exemplo, os “shafts” hidráulicos ou elétricos.
Algumas soluções constituem-se de uma viga “L”, sobre a qual apóiamse as lajotas com reforço de nervuras, que posteriormente recebem uma
concretagem local para a constituição do patamar. (figura 65)

Figura 65 – Montagem do patamar da escada pré-moldada. Fonte: (55) e Arquivo pessoal

5.3.2 Escada pré-moldada pesada
São escadas que não podem ser transportadas manualmente,
existindo a escada apoiada sobre vigas pré-moldadas que por sua vez se
apóiam na alvenaria ou se incorporam à borda do patamar e a escada com
patamar incorporado, apoiado na alvenaria, e a outra extremidade apoiada

diretamente na borda do patamar do andar (ou sobre uma viga). (figura 66 e
67)

Figura 66 - Escada pré-moldada – tipos de apoio. Fonte: (2)

Figura 67 - Desforma de escada pré-moldada. Fonte: (32)

5.3.3 Escadas moldadas no local
Deverão ser apoiadas nas alvenarias, tendo-se a preocupação de
evitar os dificultosos cortes inclinados nos blocos, que são resultado
do lance inclinado apoiado nos patamares horizontais.
Os patamares intermediários serão apoiados nas paredes, nas
fiadas intermediárias em níveis definidos pela geometria dos degraus,
exigindo enchimentos de regularização de níveis. (figura 68)

Figura 68 – Escada maciça moldada no local. (plante e corte) Fonte: (2)

5.3.4 Escadas metálicas
Poderão ser simplesmente metálicas ou mistas de metal com
concreto. Este tipo de escada é normalmente fixado na alvenaria, após esta
já estar executada, por meio de buchas e parafusos. (figura 69)

Figura 69 – Escada metálica – Conjunto habitacional no sistema de mutirão em Diadema. Fonte: Arquivo pessoal

5.4 Elevador
Devem ser consideradas e avaliadas no projeto da caixa do elevador
as dimensões globais da caixa, respeitando a modulação padrão
estabelecida no projeto e as dimensões mínimas exigidas pelos fabricantes.
Caso tais medidas sejam
superiores às do fabricante,
este e o construtor deverão
adotar uma solução de fixação
dos trilhos à caixa. (figura 70)
Deve-se prever, ainda, o
desaprumo máximo permitido
pelo fabricante para a fixação
dos trilhos, que normalmente
gira em torno de 25 mm ao
longo do comprimento do
prédio. O painel da parede
que alojará a botoeira deverá
ter 150 mm no mínimo.
Figura 70 - Detalhe de fixação dos trilhos do elevador. Fonte: Arquivo pessoal

A abertura do vão de porta deverá prever o comprimento da porta
especificada, as espessuras dos batentes da porta e uma folga, cuja medida
dependerá do sistema de fixação dos batentes utilizado pelo fabricante.
(figura 71)

Figura 71 - Detalhe do vão da porta do elevador. Fonte: (55)

Os trilhos serão fixados na cinta grauteada, executada com blocos “J”,
no contorno da caixa, na altura da laje. Caso as tensões sejam muito
grandes, recomenda-se fazer fixações intermediárias entre lajes. (figura 72)

Figura 72 - Detalhe da cinta de amarração onde se fixarão os chumbadores. Fonte: (55)

5.5 Coberturas
Para estruturas de alvenaria podemos utilizar qualquer tipo de laje
desde que verificadas as implicações estruturais: a maciça moldada no local,
as pré-lajes, as lajes maciças pré-moldadas, os painéis pré-moldados
protendidos alveolados e as lajes mistas.
5.5.1 Laje maciça moldada no local
O primeiro tipo é o mais utilizado de todos, pois são simples soalhos
colocados entre as paredes, uma vez que não existem pilares e as poucas
vigas existentes normalmente são da própria alvenaria ou pré-moldadas,
dispensando fôrmas. O acabamento da borda das lajes nas paredes
externas pode ser feito com uma peça pré-moldada (bloco “J”), caso a
espessura da laje seja compatível com a diferença das alturas das abas do
“J”. Figura (figura 73 e 74)

Figura 73 - Assoalhamento de laje com uso do bloco “J” para acabamento. Fonte: Arquivo pessoal

Figura 74 - Apoios de laje em respaldos de alvenarias. Fonte: (2)

5.5.2 Pré-laje
As pré-lajes possuem a metade inferior de sua espessura final prémoldada, juntamente com a armadura inferior (positiva) já embutida e que é
colocada sobre as paredes estruturais, já funcionando como uma fôrma, com
escoramento somente no centro do vão. Em seguida, procede-se ao
capeamento da pré-laje, ou seja, à complementação da sua altura moldada
no local. O arremate de sua borda poderá ser feito da mesma maneira que o
primeiro tipo de laje, acima citado.(figura 75)

Figura 75- Pré-laje. Fonte: (2)

5.5.3 Laje maciça pré-moldada
As lajes pré-moldadas já na espessura definitiva são executadas para
serem apoiadas diretamente sobre as paredes. Tais peças já vêm com toda
a instalação elétrica embutida e todas as furações para instalações
hidráulicas, bem como com acabamento satisfatório nas duas faces. O berço
de argamassa fresca para apoio da peça pré-moldada sobre a parede e o
arremate de borda da laje podem ser feitos da mesma maneira que na prélaje. (figura76)

Figura 76 -Laje pronta com furações e tubulações embutidas. Fonte: Catálogo técnico da Giasseti

5.5.4 Painéis pré-moldados protendidos alveolados
Os painéis pré-moldados protendidos alveolados são utilizados para
vãos de até 15m, suportando sobrecargas superiores às dos pisos
habitacionais. Estes painéis são levantados por dois laços envolventes,
diferentemente das lajes pré-moldadas, observadas anteriormente, que
possuem ganchos de içamento. A acomodação perfeita dos painéis sobre o
respaldo das paredes será feito com uma camada bem fina de 1 a 2 mm de
espessura, de cola especial de cimento, tomando-se o cuidado de
posteriormente inspecionar as eventuais irregularidades de acomodação de
nível da laje, sobre a parede, efetuando calafetação com massa expansora.
O acabamento lateral pode ser igual ao das lajes anteriormente citadas.
(figura 77)

Figura 77 - Laje pré-fabricada em painel protendido alveolado. Fonte: (2)

5.5.5 Lajes mistas
Por fim, dentre as lajes mistas, a mais conhecida no mercado é a
composta de vigotas de concreto pré-moldado entremeadas de lajotas
(cerâmica, concreto ou concreto celular autoclavado), com posterior
capeamento com concreto moldado no local.
Outra similar é a chamada laje treliçada, com a diferença que as
vigotas são substituídas por elementos pré-moldados com treliças metálicas
semi-embutidas nos mesmos.(figura 78)

Figura 78 - Detalhe das vigotas das lajes treliçadas. Fonte: Catálogo técnico.

Ainda outros tipos de lajes mistas são as nervuradas do tipo “caixão
perdido”, que podem ser com elementos cerâmicos ou de concreto, ou com
concreto celular autoclavado de baixa densidade, fornecido na dimensão
solicitada e podendo ser nervurada nas duas direções, funcionando como
grelha e podendo vencer maiores vãos. (figura 79)

Figura 79 - Laje mista nervurada tipo “caixão perdido”. Fonte: (2)

5.5.6 Considerações gerais sobre as lajes
Por razões econômicas, as lajes armadas em uma só direção são
muito utilizadas nas construções em alvenaria estrutural, entretanto,
segundo Duarte 2, possuem o inconveniente de não evitar que um colapso
localizado produza um colapso do tipo progressivo em caso de acidentes
(tipo castelo de cartas) ou a retirada pelo usuário de uma parede de apoio
das lajes. (figura 80)

Figura 80 - Sistemas de laje de entrepiso conforme sua robustez atuando com o diafragma. Fonte: (22)

Nestes casos é indicado o emprego das armaduras negativas (figura
81), sob o cobrimento de concreto: estas não impedem o colapso das lajes,
em caso de retirada das paredes, mas aumentam sua resistência e reduzem
as excentricidades das reações das lajes sobre as paredes.

Figura 81- Armadura negativa adicional em laje pré-fabricada. Fonte: (22)

A norma BSI 5628 prevê uma orientação no sentido de limitar o dano
acidental e a preservar a integridade estrutural, através de um cintamento
periférico, colocado ao nível de cada laje, posicionado de modo a resistir de
maneira mais eficaz a danos acidentais.
Duarte 2 salienta ser conveniente a utilização de uma armadura
periférica ao longo do bordo de todas as lajes de entrepiso e do último
pavimento, às quais devem ser ligadas as barras das armaduras principais
das lajes. Esta recomendação destina-se a evitar deformações exageradas
ou minimizar o colapso estrutural de lajes, caso ocorra retirada de paredes
estruturais por usuários ou qualquer outro acidente. A armadura periférica
evita deslizamento das barras da armadura principal da laje, proporcionando
tempo necessário para evacuação dos ambientes e a tomada de medidas
restauradoras da segurança do prédio. (figura 82)

Figura 82 - Armadura periférica nas lajes de entrepiso e de cobertura. Fonte: (22)

O apoio das lajes do último pavimento do prédio pode ser feito sobre
duas folhas de papelão alcatroado, ou outro material deslizante qualquer
(mantas de neoprene, papel betuminoso, fórmica etc.), de modo a criar uma
junta horizontal deslizante, para reduzir a transmissão de esforços
horizontais às paredes devido à movimentação da laje por dilatação ou
contração.(Figura 83). Especial cuidado deve ser dado à cura das lajes do
penúltimo e último pavimento, para evitar que a perda excessiva da água do
concreto provoque retração exagerada, com possível fissuramento das lajes
e das paredes.

No
sistema
aporticado
convencional de concreto armado,
os pilares impõem restrições à
retração das lajes, assim como as
vigas, mais espessas e com
maiores taxas de armadura que as
lajes, enquanto que em prédios de
alvenaria estrutural não se pode
contar
com
estes
elementos
resistentes
auxiliares,
permanecendo as lajes livres para se
deformar no topo do prédio.
Figura 83 - Apoio de lajes de cobertura sobre paredes. Fonte: (22)

Para facilidade e bom desempenho das operações de execução de
alvenarias e lajes, é conveniente que a espessura das lajes sejam sempre
uniformes, num mesmo pavimento, e que se evite a execução de rebaixos
em alguns trechos.
Deve-se salientar que as lajes pré-moldadas maciças, os painéis
protendidos e as pré-lajes necessitam de um guindaste fixo ou sobre rodas
para seu transporte vertical e colocação. Segundo Pereira 2, a grande
vantagem na otimização dos guindastes nas obras verticais de alvenaria
estrutural, está no fato deste ser o único sistema construtivo que permite
trabalhar com até 90% da carga da construção a céu aberto, dispensando
transportes horizontais no andar de trabalho.
Em alguns casos, na vedação horizontal da cobertura, o revestimento
superior da laje é substituído por um telhado, podendo a estrutura da
cobertura ser dividida em trama, à qual está associado o telhado, e a
estrutura de apoio, que faz a ligação com o restante do edifício. (figura 84)
Sempre
que
um
componente da estrutura de
cobertura apoiar-se sobre a
alvenaria, seja da platibanda
ou dos oitões, dois aspectos
não podem ser esquecidos: a
uniformização da transmissão
de esforços e a garantia de
um apoio mínimo sobre a
alvenaria.

Figura 84- Soluções para a estrutura de apoio da cobertura: a) Tesoura b) Oitão c) Pontalete d) Pilarete de alvenaria. Fonte: (55)

5.6 Pré-moldados e especiais leves para alvenaria
A ocorrência de aberturas nos painéis de alvenaria estrutural com
portas e janelas cria regiões de acúmulo de tensões, localizadas
normalmente junto ao canto destas aberturas. Estas tensões, quando
associadas às demais tensões de trabalho da parede, podem resultar no
aparecimento de fissuras. A solução construtiva para evitar-se este problema
é a colocação de um reforço junto às aberturas.
No caso das janelas, estes reforços são as vergas e contravergas ou
peitoris (figura 85), as primeiras colocadas sobre o vão e as últimas em sua
parte inferior. Uma alternativa é a utilização de uma vigota pré-moldada de
concreto armado. Entretanto, este elemento pré-moldado pode resultar em
um grande peso, devido ao vão relativamente grande que as janelas
apresentam.

Inclinado

Outra forma de constituir este
elemento é através da execução de um
reforço localizado, com o assentamento de
blocos canaleta, colocação de armadura e
posterior grauteamento. Esta solução, porém,
pode ser inconveniente do ponto de vista de
execução, pois normalmente o pedreiro tem
que parar o assentamento para a execução e
grauteamento deste elemento.
Além destes, tem-se, ainda, um sistema de
esquadria que visa a facilidade construtiva, a
racionalização e o desempenho esperados
na sua instalação e uso, no qual o
contramarco é em argamassa armada e os

Figura 85 - Peitoris pré-moldados. Fonte: (2)

marcos e folhas da janela são constituídos de elementos de chapa dobrada
de aço ou perfis de alumínio. Tal contramarco de argamassa armada é um
quadro rígido que envolve todo o vão da abertura e toda a espessura da
parede, incorporando, inclusive, o parapeito da janela, apresentando
detalhes que aumentam a estanqueidade da esquadria (pingadeiras e abas).
Sua instalação se faz simultaneamente ao levantamento da alvenaria,
o que facilita sobremaneira a fixação do elemento, enquanto que os marcos
e folhas dos caixilhos são instalados no contramarco de argamassa armada,
através da fixação com buchas e parafusos. (figura 86)

Figura 86 - Contramarco de argamassa armada. Fonte: Catálogo técnico Giasseti.

Com relação às aberturas para portas utilizam-se vergas lumieiras
pré-moldadas, que podem ser executadas com os próprios blocos. Quando
não, o acerto da altura, que muitas vezes não é múltipla de 20 cm nas
alvenarias, pode ser resolvido com as peças pré-moldadas, que propiciam o
recurso de se acertar a diferença com a saliência “d” (indicada na figura 87) a critério de cada obra.

Figura 87 - Pré-moldado para acerto da altura da porta. Fonte: (2)

Os marcos e batentes a serem empregados devem permitir uma
instalação rápida e eficiente, diminuindo a possibilidade de ocorrência de
problemas futuros. Assim é prevista a utilização de três tipos de aduelas: as
metálicas envolventes e não envolventes e as de madeira.
As aduelas metálicas envolventes (figura 88) e não envolventes são
confeccionadas em chapa de aço dobrada, segundo uma seção plana
especificada em projeto. A concepção das primeiras recomenda,
preferencialmente, sua colocação antes da execução da alvenaria, servindo
de guia para a execução da alvenaria, enquanto que das segundas, sua
instalação deve ser feita posteriormente, não interferindo na linha do
pedreiro e escantilhão durante a alvenaria.

Figura 88 - Solução para arranjo de batentes metálicos envolventes. Fonte: (55)

As vantagens das aduelas metálicas envolventes e não envolventes
referem-se à facilidade de instalação das folhas, à inexistência de problema
de empenamento da madeira e à ausência do uso de alizares (guarnições)
permitindo a incorporação deste no próprio perfil. Entretanto há a
possibilidade de corrosão, o que exige tratamento com pintura protetora
adequada.
A fixação das aduelas metálicas envolventes depende de como ocorre
o encontro dos montantes com as paredes da alvenaria. Caso a aduela
encontre com paredes de topo, será necessário preencher a folga entre o
montante e a parede com a própria argamassa de assentamento dos blocos
durante a elevação da alvenaria (figura 89).

Figura 89 - Solução para fixação de aduela metálica envolvente quando o encontro ocorre com parede de topo. Fonte: (55)

Caso o encontro do montante da aduela ocorra com a parede lateral,
é indicado o uso de chumbadores colocados durante o assentamento dos
blocos conjuntamente com a elevação da alvenaria, além do preenchimento
com argamassa, como no caso anterior. (figura 90)

Figura 90 - Solução para fixação de aduela envolvente quando o encontro ocorre com parede lateralmente. Fonte: (55)

Já a aduela de madeira (figura 91), mais comum e tradicional, possui
o mesmo formato, variando o tipo de madeira empregado na sua confecção.
Permite fácil ajuste na obra, é colocada após execução da alvenaria e serve
de guia para execução dos revestimentos e instalação de caixas de luz.

Figura 91 - Solução para arranjo de aduelas de madeira. Fonte: (55)

Entretanto, é suscetível a empenamentos, possui facilidade de dano
por choque durante a construção, seu emprego está associado à utilização
de alizar, além de maior complexidade no assentamento quando comparado
com a aduela envolvente de chapa dobrada.
Sua fixação, bem como das aduelas metálicas não envolventes, se dá
através de parafusos e buchas plásticas.
Além das vergas e contra-vergas, ainda existem peças para
capeamento de respaldo de platibandas (figura 92).

Figura 92 - Pré-moldado usado para capeamento de respaldo de platibanda. Fonte: (2)

5.7 Revestimentos
Considerando-se
que
a
principal
característica dos blocos usados no sistema em
alvenaria estrutural, é serem industrializados e
apresentarem tolerâncias dimensionais, dentro
dos padrões das normas específicas, o
assentamento dos blocos torna-se facilitado,
contribuindo para o alinhamento, nivelamento e
prumo em ambas as faces da parede.
Desta forma, dispensa-se o uso de camadas
regularizadoras,
permitindo-se
que
seja
aplicado o revestimento final diretamente sobre
os blocos. Por estarem sujeitas às intempéries,
sugere-se a aplicação de chapisco nas faces
externas, para maior aderência do reboco ou
massa única. (figura 93)
Já nas fachadas com alvenaria aparente, a
preocupação maior está na proteção contra a
umidade, podendo ser utilizada pintura
apropriada, porém após rigorosa inspeção de
falhas na argamassa de assentamento, além da
parede estar seca. O aspecto da alvenaria
aparente dependerá, ainda, do tipo de
frisamento das juntas, destacando mais ou
menos os blocos. (ver figura 33)
Figura 93 – Opções de revestimentos. Fonte: (2)

5.8 Equipamentos e ferramentas
Um dos fundamentos da industrialização dos processos construtivos é o
uso de ferramentas específicas para cada serviço. Porém, Franco 25 afirma
que “de forma geral, percebe-se que pouca atenção é dada às ferramentas
empregadas na construção civil. Observa-se que praticamente não houve
nenhuma mudança nas características dos equipamentos utilizados nos
canteiros de obra nas últimas décadas para tarefas como o assentamento de
blocos, a execução dos revestimentos etc.”.
Quando se trata de um novo processo construtivo, acredita-se
que sejam concebidos novos equipamentos e ferramentas
necessárias à facilitação dos serviços. Pode-se observar que
muitos destes já foram criados para facilitar alguns serviços da
construção, em especial na alvenaria estrutural. Equipamentos do
tipo escantilhão, régua com bolha, bisnaga para aplicação de
argamassa, esticador de linha, carrinho para transporte de

argamassa, caixote metálico para argamassa, carrinho para
transporte de blocos, entre outros, vêm sendo usados por várias
construtoras. Alguns equipamentos foram desenvolvidos no
próprio canteiro de obras, de acordo com a necessidade dos
operários
de
equipamentos/ferramentas
que
melhor
desempenhassem algumas funções, melhoram suas condições
de trabalho.
O carrinho com masseira proporciona postura ergonômica ao pedreiro
aumentando a produtividade na execução do serviço, tanto ao nível do piso
como em cima do andaime. (figura 94)
O carrinho para transporte de masseiras possibilita o transporte
adequado das masseiras metálicas, inclusive com o posicionamento destas
abaixo das argamasseiras e/ou betoneiras, diminuindo desta forma as
indesejáveis paradas dos pedreiros por falta de material, e desperdícios
através do transbordo das argamassas das giricas para as masseiras. (figura
95)

Figura 94 – Carrinho para masseira. Fonte: Catálogo técnico

Figura 95 - Carrinho para transporte de masseira.
Fonte: Catálogo técnico

Os andaimes metálicos de baixo peso, montáveis sobre cavaletes,
com possibilidade de intertravamento das peças, forma uma passarela
contínua ao longo da alvenaria em execução ou das paredes em fase de
revestimento. (figura 96)

para

As guias de nível para concretagem são bases com altura regulável
controle da espessura do concreto nas lajes “nível zero”,

proporcionando uma superfície perfeitamente nivelada sem necessidade de
acabamento. (figura 97)

Figura 96 – Andaime sobre cavaletes fixos. Fonte: Catálogo técnico

Figura 97 – Guias de nível para concretagem.
Fonte: Catálogo técnico

A passarela para giricas é montada sobre as fôrmas das lajes antes
da concretagem, criando um caminho para giricas e carrinhos durante o
lançamento do concreto, sem danificar as armaduras dispostas, nem as
tubulações para elétrica. (figura 98)
A carriola para transporte de materiais em paletes foi especialmente
desenvolvida para o transporte interno de pequenos paletes de produtos,
formados em obra, como: blocos para alvenaria, pisos e azulejos, cimento e
argamassas etc. Visando racionalizar a movimentação de materiais, este
equipamento oferece postura ergonômica ao operário, passando em
aberturas até 60 cm, otimizando a utilização de guinchos e mantendo a
integridade do material transportado. (figura 99)

Figura 98 – Passarela para giricas. Fonte: Catálogo técnico

Figura 99 – Carriola para transporte de materiais em paletes.
Fonte: Catálogo técnico

A colher meia-cana e bisnaga para argamassa são ferramentas
desenvolvidas para permitir assentamento de blocos com maior

produtividade e economia de argamassa. A bisnaga é confeccionada com
material flexível e resistente, com bico rígido, possibilitando seção constante
do cordão de argamassa colocado nos blocos. A colher meia-cana é
confeccionada em metal, com cabo inclinado, oferecendo facilidades de uso
sem desperdícios. (figura 100)

Figura 100 – Colher meia-cana e bisnaga para argamassa. Fontes: Catálogos técnicos e arquivo pessoal

As réguas de nível e prumo são em alumínio
anodizado e servem para a verificação de
prumos e níveis com alta precisão. Com
comprimentos de 78 e 48 polegadas,
permitem checar a planeza da alvenaria e
revestimentos, além do alinhamento e
nivelamento de fôrmas e peitoris. Possui
bolhas de nível em acrílico, oferecendo maior
durabilidade e proteção antichoques. (figura
101)
Figura 101 – Réguas de nível e prumo. Fonte: Catálogo técnico

Os escantilhões autoportantes são
apropriados para a execução de obras em
alvenaria estrutural. Onde não existe laje
superior antes do término das alvenarias,
estas peças são fixadas na laje inferior
através de pregos. Por meio de ajustes finos
dos prumos nas duas direções, a utilização
destas peças aos pares oferece alta
produtividade no assentamento dos blocos,
abolindo o uso do prumo de corda para cada
peça assentada. (figura 102)
Figura 102– Escantilhão autoportante. Fontes: Catálogo técnico.

O esquadro é uma ferramenta
em alumínio de baixo peso,
imprescindível na marcação e
execução de alvenarias de qualidade,
garantindo ângulos uniformes e maior
planicidade das paredes, oferecendo
menor espessura e maior economia
dos revestimentos. (figura 103)
.

Figura 103 – Esquadro. Fonte: Catálogo técnico

O nível alemão é um equipamento que racionaliza as operações de
nivelamento em diversas situações como: blocos e cintas de fundações,
fiadas de alvenaria, fôrmas de vigas e lajes, acabamentos de pisos,
nivelamento de portas, janelas, azulejos etc. É composto de tripé telescópico
e de régua de alumínio graduada, compacto e de baixo peso, devendo ser
manuseado somente por profissionais, aumentando a eficiência e
minimizando as possibilidades de erros. (figura 104)
A mini-grua, montada no topo da torre do guincho, oferece grandes
facilidades na subida das telas soldadas ao pavimento em fôrmas, sem a
necessidade de grua ou da complexa operação de enrolar as telas para
subi-las pelo elevador, e posteriormente desenrolá-las para montagem das
mesmas na fôrma. Com capacidade de carga máxima de 150kg, permite
também a subida de ferragens dobradas, em curto espaço de tempo e
dentro das condições de segurança compatíveis com os procedimentos
atuais. (figura 105)

Figura 104 – Nível alemão. Fonte: Catálogo técnico

Figura 105 – Mini-grua. Fonte: Catálogo técnico

A rampa para descarga
possibilita a descarga de diversos
materiais paletizados ou amarrados,
diretamente
da
carroceria
do
caminhão para o interior da obra,
sem a necessidade de transbordo
manual
das
peças.
Oferece
plataforma em chapa vazada de alta
aderência, com dimensão-padrão, de
1,00 x 2,00 m, e cavaletes reguláveis
que
possibilitam
obter
várias
inclinações
e
comprimentos
diferentes em função da necessidade
da obra. (figura 106)
Figura 106 – Rampa para descarga. Fonte: Catálogo técnico

As bandejas de segurança, de
acordo com as normas atuais, são
produzidas em dois tamanhos:
primárias
e
secundárias.
São
montadas sobre a face externa das
vigas permitindo a execução das
alvenarias
sobre
as
mesmas,
mantendo a seqüência de serviços
pelos andares. (figura 107)
Figura 107 – Bandejas de segurança. Fonte: Catálogo técnico

6

ESTUDO DE CASO

6.1 Introdução
Segundo Wolf 71, o projeto habitacional enfrenta, além das restrições
orçamentárias, limitações técnicas, legais, problemas fundiários e
dificuldades na organização dos seus futuros moradores.
O sistema construtivo em estudo aparece como uma saída no tocante
à luta contra os desperdícios, bem como um caminho em busca da
industrialização, com conseqüente racionalização.
Exemplificando a intensificação de seu uso, com vistas principalmente
à habitação, seguem alguns conjuntos habitacionais em São Paulo e em
outros Estados que se utilizam da alvenaria estrutural de blocos de concreto:
Projeto Cingapura
Baseado na experiência da cidade de Cingapura, no sudeste asiático,
a prefeitura de São Paulo iniciou o projeto Cingapura (figura 108 e 109) em
1993, com ênfase para as populações em áreas de risco.
Embora o Cingapura original previsse apartamentos-padrão de dois
dormitórios em cinco pavimentos, a fase mais recente de implantação
experimenta tipologias diferenciadas, com um, dois ou três dormitórios, e
torres de até 11 andares.

Figura 108 – Planta e fundações em estacas do Conjunto Zaki Narchi. Fonte: (40)

Figura 109 – Vista geral do Conjunto Chaparral. Fonte: (40)

Residencial Gameleira
O conjunto (figura 110 a 112) – uma experiência de baixo custo –
compõe-se de três blocos com um total de 181 unidades de autoria do Arq.
João Diniz. Situado em lote bastante acidentado, na área fronteiriça à favela
dos Embaúbas e ao bairro de Gameleira, mais precisamente entre Belo
Horizonte e sua zona industrial, possui volumetria recortada, em alvenaria de
bloco de concreto.

Figura 110 – Planta pavimento tipo. Fonte: (40)

Figura 111 – Detalhe das fachadas com volumetria recortada.
Fonte: (40)

Figura 112 – Vistas do conjunto com detalhe da caixa d´água sobre a torre de escadas, com pátio de convivência ente os
edifícios da 1a e 2a fases. Fonte: (40)

Projeto Portus
O conjunto (figura 113 a 115), cujo projeto foi coordenado pelo
Arquiteto Demetre Anastassakis, tem seu terreno localizado próximo à
avenida Brasil, da estação Pavuna do metrô, da estação ferroviária da Costa
de Barros e da via Light, no Rio de Janeiro. São quatro prédios de 100
apartamentos cada, em alvenaria estrutural, com utilização de elevadores.

Figura 113 - Implantação – área com infraestrutura já instalada, tomando partido da declividade. Fonte: (40)

.
Figura 114– Octógono como unidade básica de composição de prédios. Fonte: (40).

Figura 115 – Ventilação e insolação facilitadas pelo formato piramidal. Fonte: (40).

Residencial Santa Paula
Inaugurado em 1995, o conjunto (figura 116 e 117), de autoria do
arquiteto Gregório Repsold é formado por 18 blocos com 252 unidades,
procurando atender famílias com faixa de renda de cinco a 12 salários
mínimos. A localização privilegiada do Jardim Camburi, em Vitória, ES, a 12
quadras da praia, soma-se à rara ocupação de apenas 40% do terreno.
O sistema de semipilotis permitiu a construção de duas unidades no
térreo, que são acessadas por rampas (visando deficientes físicos). Adotouse alvenaria portante em blocos de concreto, para redução de custo e
tempo.

Figura 116 – Implantação do conjunto. Fonte: (40)

Figura 117 – Planta e vista da área de lazer do edifício. Fonte: (40)

Conjunto Habitacional Rio das Pedras
O Conjunto Habitacional Rio
das Pedras (figura 118 a 120), em
São Miguel Paulista, zona leste de
São Paulo, foi construído de 1992 a
1997, em sistema de mutirão, a partir
do projeto dos Arq. Bruno Padovano
e Arq. Hector Vigliecca.
São
blocos
de
quatro
pavimentos interligados ente si,
articulados 2 a 2, formando entre eles
os quintais dos apartamentos térreos.
Figura 118 – Planta apartamento térreo. Fonte: (52)

Os 296 apartamentos se dividem em 4 tipos: no térreo com 51,07 m2
mais 6,52 m2 de edícula; no 1o. ao 3o. andares com 51,07 m2; no 2o.
pavimento com 44,81 m2 e os duplex (sobre as áreas comerciais nas
esquinas) com 61,33 m2.
Devido à baixa qualificação e à pouca experiência da mão-de-obra, o
projeto foi desenvolvido em alvenaria estrutural, em que 80 % das tarefas
consistem no levantamento de paredes. Assim sendo, o processo de
formação de mão-de-obra qualificada foi um dos pontos altos da obra:
diversos participantes do mutirão aprenderam um ofício e passaram a
exerce-lo profissionalmente, entre eles pedreiros, eletricistas, encanadores e
soldadores.

A assessoria técnica foi fundamental, pois além de treinar e ensinar
tarefas e procedimentos básicos aos participantes, ainda explicava,
argumentava e convencia as famílias quanto aos aspectos objetivos da
execução da obra e os cuidados básicos para garantir o nivelamento, o
prumo e o alinhamento das paredes.

Figura 119 – Fachada principal e praça configurada pelos edifícios. Fonte: (52)

Figura 120 – Planta 2o. pavimento. Fonte: (52)

Entretanto, a relação existente entre o sistema em alvenaria estrutural
e construções de habitação de baixa renda aos poucos vai caindo por terra,
com diversos edifícios de alto padrão (figura 121) utilizando tal sistema.

Figuras 121 – Edifícios de alto padrão em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Fonte: Glasser.

Apesar de se dispor de tantos exemplos de edifícios construídos no
sistema construtivo analisado neste trabalho, elegeu-se um, o Conjunto
Paschoal Melantonio, como objeto deste estudo. A justificativa de tal escolha
baseia-se em vários elementos, destacando-se:
- a proximidade de sua localização para visitas;
- a facilidade de acesso à documentação;
- a facilidade de consulta aos autores do projeto; e
- a implantação em terreno acidentado.
O Conjunto Paschoal Melantonio tem seu projeto diferenciado e
tratado de forma a proporcionar um desenho com qualidade, no qual
aspectos funcionais e estéticos se harmonizam.
É notável a sensibilidade em relação ao desempenho da construção,
vinculada à preocupação com o atendimento ao morador e suas
necessidades reais, numa intenção de se contrapor ao modelo dos
conjuntos habitacionais, até então criados.
Assim, este conjunto volta-se para dentro, qualificando as relações de
vizinhança que surgem dos espaços comuns, sem perder de vista o entorno
em que se insere.

6.2 Descrição do objeto de estudo
Tal projeto faz parte do Programa de Saneamento Ambiental da bacia
do Guarapiranga, promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através
da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Tinha por objetivo
abrigar as famílias removidas de regiões críticas na área de mananciais, na

zona sul paulista, que não foram contempladas no projeto de reurbanização
das favelas existentes na área.
Os moradores que ocupavam lotes clandestinos foram patrocinados
pelo poder do Estado e coube aos arquitetos criar ambientes capazes de
estimular o convívio, fazendo nascer relações de vizinhança.
O conjunto localiza-se em região predominantemente residencial de
padrão médio, próximo a comércio de pequeno, médio e grande porte, e
área institucional. O acesso é facilitado por linhas de ônibus em ruas
pavimentadas. (figura 122)

Figura 122 – Mapa de localização do conjunto. Fonte: (79).
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6.3 O projeto
6.3.1 Descrição
O projeto, datado de 1995, gerou um bom aproveitamento do terreno
acidentado, com ocupação no sentido transversal às curvas de nível. O
empreendimento constitui-se de dois blocos lineares, sem elevador, devido à
criação de 4 pavimentos superiores, acima de um pavimento livre
intermediário considerado como térreo, e de 1 a 4 pavimentos inferiores
abaixo do térreo, em escalonamento, que acompanham a declividade do
terreno, totalizando 102 unidades habitacionais (ver nos anexos de L a P, o
projeto do empreendimento).

Tal solução permitiu um alto coeficiente de aproveitamento, numa
aproximação para o terreno do Conjunto Paschoal Melantonio. Tal
aproximação se refere ao fato de não se poder avaliar a densidade de uma
tipologia habitacional numa implantação restrita, devendo ser consideradas,
também, áreas situadas fora das próprias unidades habitacionais e
condomínios, abrangendo sistema viário, áreas públicas, áreas institucionais
e comerciais etc.
A partir dos dados do Conjunto Habitacional em questão, temos o
seguinte resultado:
Área do terreno = 2.155,62 m2 ou 0,215562 hectares
Número de unidades = 102

Portanto, 473,18 unidades/ ha ou 2.129,30 hab/ha (considerando-se
4,5 habitantes por unidade)
A disposição linear e paralela dos edifícios em lâminas criou espaços
comuns internos ao condomínio (praças), utilizados por crianças e
adolescentes como se fossem ruas urbanas, para o lazer. (figura 123)
No pavimento designado como térreo, situa-se a circulação coletiva
que dá acesso às prumadas das escadas. A escadaria de acesso aos níveis
superiores é distinta daquela que dá acesso aos inferiores, o que sinaliza o
pavimento térreo e diminui o número de usuários que irão utilizá-la. O
espaço remanescente possui previsão para a instalação de atividades
comunitárias como creche, educação, lazer, centro comunitário etc. (figura
124)

Figura 124 – Térreo: espaços comunitários. Fonte: Arquivo pessoal

Figura123 – Praça-rua de convívio Fonte: (71)

Vencedor de concorrência pública, o projeto é de autoria de uma
equipe formada pelos arquitetos Abrahão Sanovicz, Edson Elito, João
Honório Mello Filho e Marcos Carrilho (equipe técnica em anexo Q).
As unidades são subdivididas em 2 quartos, sala conjugada com
cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando uma área privativa de 42,68
m2 (tabela de áreas em anexo R).
O acesso principal ao conjunto se dá pelo ponto mais alto do terreno,
pela Rua Paschoal Melantônio, com rampas que atingem os pavimentos
térreos dos dois blocos, sendo previsto, junto a elas, pequeno
estacionamento, no alinhamento (figura125).

Figura 125 – Rampa de acesso. Fonte: (71)

A área externa junto à rua Francisco Felipe Agosti foi destinada à
complementação da área necessária ao estacionamento, tendo também
recebido tratamento paisagístico.

Figura 126 - Rampa de acesso para deficientes. Fonte: (71)

Os deficientes físicos têm
acesso pelo nível -2 do Bloco 1,
a 4 unidades habitacionais, por
meio de entrada exclusiva, pela
Rua Paschoal Melantonio. (figura
126)
O projeto foi desenvolvido
modularmente, baseado no bloco
de concreto estrutural de 19 x 19
x 39 cm. Desta forma, os
espaços
resultantes
foram
dimensionados com base num
reticulado modular de referência,
configurando
uma
malha
espacial, que serve de referência
para o posicionamento dos
componentes da construção,
juntas e acabamentos.

Limitou-se ao máximo a utilização de blocos especiais, com uso de
blocos inteiros ou meio-blocos, garantindo as amarrações necessárias e um
dimensionamento modular de vãos técnicos e particularmente, vão de
esquadrias (figura 127), a partir das dimensões dos próprios blocos.

Figura 127 - Modulação dos vãos de esquadrias. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson J. Elito.

Para satisfazer as exigências de iluminação e ventilação, o tamanho
das aberturas teve relação direta com as dimensões dos ambientes,
concordância com os critérios do Código de Edificação de São Paulo.
Por sua vez, a definição da altura dos ambientes foi fundamental para
o estabelecimento de dimensões modulares de fachadas e esquadrias,
sendo que, neste caso, a utilização do pé-direito de 2,40 m foi possível por
se tratar de edifício para habitação de interesse social.
Finalmente, a entrega das unidades do Conjunto Pascoal Melantonio
aos moradores foi realizada em setembro de 1997, após o término das
obras, realizadas pela Construtora Blocus.
De longe, a volumetria dos edifícios, com suas fachadas coloridas e
caixilharia de correr contínua, resultou numa composição dinâmica e
singular, destacando-se com elegância na paisagem cinza da periferia
paulistana. (figura 128 e 129)

Figura 128 – Fachada para a rua Pascoal Melantonio. Fonte (71)

Figura 129 - Detalhe da esquadria de correr em chapa de aço. Fonte: (71)

6.3.2 Adaptação dos usuários
Antes da ocupação dos edifícios, os moradores receberam instruções
de uma equipe formada pelos arquitetos e por assistentes sociais, sobre a
melhor maneira de utilizar os novos equipamentos e serviços.
Após a entrega das unidades, as assistentes sociais continuaram
acompanhando os condôminos no sentido de preservar o conjunto,
levantando problemas relacionados com a construção (fissuras, infiltrações
etc) e fiscalizando as unidades para que continuassem abrigando apenas
uma família cada uma.
Entretanto, o primeiro grande problema social de implantação do
condomínio teve início antes mesmo da construção, caracterizado por uma
questão de vizinhança. Os moradores próximos do local, num ato de
discriminação, fizeram um abaixo-assinado para que o empreendimento não
fosse erigido naquele terreno. Como tal procedimento não obteve as
conseqüências esperadas, trataram de preservar sua segurança erguendo
muros e colocando grades.
Apesar disso, os moradores adaptaram-se totalmente ao entorno e a
relação entre eles tornou-se amigável, iniciada principalmente pelas
crianças. A localização privilegiada, com fácil acesso e próxima a comércio e
à área institucional, foi outro importante aspecto nesta adaptação, aliado ao
sentimento de dignidade, caracterizado pela conquista de um endereço
oficial.
Com relação à manutenção das áreas construídas e das áreas
externas, após quatro anos de uso, ela pode ser considerada deficiente,
observando-se a falta de limpeza geral (principalmente nas superfícies
envidraçadas das áreas comunitárias), mesmo tendo sido este serviço
terceirizado e acrescentado ao valor do condomínio pago, que gira em torno
de R$ 30,00 mensais.

Outra observação pertinente refere-se a pichações nos halls dos
apartamentos e escadarias, e o roubo de extintores e de aparelhos de
iluminação emergência.
Com relação à área de lazer, apesar dos espaços entre os edifícios
terem sido para isso destinados, a falta de uma quadra e de um play-ground
acabaram por confinar as crianças, principalmente nos espaços fechados do
térreo. Estes espaços, inicialmente, tinham o objetivo de serem ocupados
por oficinas, creches, centros comunitários etc., porém foram desvirtuados
em suas finalidades, causando inconvenientes à circulação e aos
moradores.
O estacionamento de veículos (figura 130), por sua vez, atende na
íntegra o número de carros existentes, o que leva à pretensão de pleitear-se,
futuramente, o fechamento da Rua Francisco Felipe Agosti, para o aumento
do número de vagas, tendo em vista que neste ponto, tal rua é sem saída e
não promove o acesso a nenhuma outra edificação ou terreno.

Figura 130 – Estacionamento para veículos.
Fonte: Arquivo pessoal

Relativamente à unidade em si, os principais aspectos levantados são
a respeito do dimensionamento do conjunto sala/cozinha (estes ambientes
são conjugados). Na opinião dos usuários, deveria ser maior ou em
ambientes separados. (figura 131)

Figura 131 – Sala conjugada à cozinha – foto e planta.
Fonte: Arquivo pessoal

Outra colocação feita foi sobre as tubulações elétricas, que são
aparentes, destacando-se a princípio, e camuflando-se após a
complementação com o mobiliário e os demais elementos decorativos.
(figura 132)

Figura 132 – Tubulações de elétrica aparentes (dormitório e cozinha) Fonte: Arquivo pessoal

6.4 Descrição do sistema construtivo
6.4.1 Fundação
Contrariando algumas afirmações de que o sistema construtivo em
alvenaria estrutural não permite construções em terrenos acidentados, o
Conjunto Paschoal Melantonio foi implantado num terreno em desnível
(aclive em relação à Rua Felipe Agosti), e transversalmente às curvas de
nível, o que resultou numa fundação escalonada. (figura 133)

Figura 133 – Escalonamento da fundação – níveis. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.
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Tal fundação constitui-se de vigas baldrames sobre blocos de
ancoragem de estacas pré-moldadas de concreto. Sobre as vigas,
encontram-se 2 fiadas de blocos de apoio da laje de fundação, que possui
10 cm de espessura. (figura 134)

blocos para apoio da laje de
fundação

0,60

bloco de ancoragem
baldrame
0,19

estaca pré-moldada

Figura 134 – Detalhe fundação. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.

6.4.2 Estrutura
Buscou-se investir num desenho moderno, com materiais e sistema
construtivo industrializados, constituindo paredes portantes e lajes maciças
concretadas ¨in loco¨. Até o nível do térreo especificou-se um tipo de bloco

estrutural para vencer cargas maiores e, a partir daí, utilizou-se outro mais
econômico, de menor resistência.
Erigida sobre a laje de fundação e em todo perímetro do edifício, bem
como nas divisas entre os apartamentos e no hall das escadas, a alvenaria
armada utilizou blocos de concreto estrutural, com dimensões padronizadas
pela NBR 6136 (19x19x39).
O arranjo simétrico da estrutura em planta teve o objetivo de garantir
a estabilidade global, preocupando-se, ainda, com a interação entre paredes
que se interceptam, e com a interação entre as paredes de alvenaria e as
outras partes da estrutura.
As forças laterais atuantes sobre a estrutura, resistidas normalmente
pelas paredes em planos paralelos a estas forças ou por contraventamentos
adequados, neste caso foram resistidas pelas paredes das caixas de escada
e pelas paredes divisórias entre os apartamentos, paredes estas
perpendiculares às longitudinais, que são predominantes no edifício. Este
fato propiciou a adoção de paredes divisórias mais leves entre os ambientes
internos (gesso acartonado nos dormitórios e painéis pré-fabricados de
concreto no banheiro).
Além disso, a laje também funcionou como um elemento estruturador
suplementar, unindo as paredes e possibilitando que se atingisse a
estabilidade desejada.
A continuidade sobre os apoios é outra consideração essencial na
resistência lateral dos painéis de alvenaria e foi garantida, no pavimento
térreo (distinto do pavimento tipo) por meio de vigas de concreto apoiadas
nas paredes estruturais. Além disso, os vãos coincidentes minimizaram as
mudanças bruscas de resistência e rigidez.
Apesar da preocupação com a simetria, com a continuidade, com a
coincidência de vãos e com o contraventamento, não foi atendido o
parâmetro relativo à robustez, observando-se que o edifício em questão
sendo em lâmina, não guarda proporções razoáveis entre altura, largura e
comprimento. Entretanto, tal fato não chegou a comprometer a estabilidade
almejada.
Sobre as caixas de escada encontram-se os reservatórios superiores,
também em alvenaria estrutural, acessíveis por um alçapão de visita no teto
do hall do último pavimento, ou pela laje de concreto de fechamento superior
do reservatório.
Em função do risco potencial de fissuração das paredes, seja pelas
variações ambientais, seja pela retração de secagem dos componentes e/ou
da argamassa de assentamento, sugere-se que os trechos contínuos de
paredes sejam limitados, principalmente no caso de paredes de fachada.

Essa limitação foi caracterizada, no conjunto em questão, pela
inserção de juntas de controle na alvenaria e pela caixa de escada, numa
distância máxima de aproximadamente 9,00 m.
A cobertura foi executada em telhas de concreto tipo ¨Tégula¨ sobre
estrutura de madeira, apoiada em pilaretes de blocos de concreto
grauteados e armados (figura 135).
As escadas, bem como as lajes, são em concreto, moldadas no local
e apoiadas nas alvenarias. As lajes ultrapassam, no sentido transversal do
edifício, o alinhamento das paredes e ficam em balanço, possuindo
pingadeiras e servindo de apoio para os trilhos superiores das janelas de
correr (figura 136).

Figura 135 – Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito

Figura 136 – Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.

6.4.3 Revestimentos
Os blocos, assentados com junta tomada, com controle de
alinhamento, nivelamento e prumo, receberam, externamente, revestimento
não cimentício em pó com ligante plástico e cor incorporados, tendo sido
projetado diretamente sobre a alvenaria, com espessura de 2,0 mm.
Internamente, receberam pintura látex sobre argamassa de gesso aplicada
diretamente na alvenaria, não excedendo a espessura de 5 mm. (figura
no.137 )

Figura 137 – Revestimento interno e externo. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.

Banheiros e áreas de serviços receberam azulejos 15 x 15 cm com
junta a prumo até 1,80 m de altura, acima da qual, utilizou-se pintura látex.
Os forros dos apartamentos, circulações, áreas comuns, câmaras de
eletricidade e compartimento de caixa d´água são em concreto aparente.
Os pisos dos apartamentos são em laje de concreto desempenada e
alisada com desempenadeira de aço, exceto banheiros e áreas de serviços,
que são em cimentado queimado com corante, sobre impermeabilização. No
hall das escadas, a laje foi desempenada e alisada a feltro, enquanto que no
térreo dos blocos, foi utilizada laje flutuante de concreto, armada com tela de
aço, com juntas de dilatação, desempenada e alisada a feltro com adição de
corante. (figura 138)

Figura 138 – Laje flutuante / impermeabilização / rodapé. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito

6.4.4 Instalações (água, esgoto, elétrica, incêndio, águas pluviais)
A tubulação de esgoto, os condutores de águas pluviais (figura 139),
os eletrodutos e as tubulações de incêndio são aparentes, correndo
paralelos a paredes e lajes, fixados com braçadeiras, sem a utilização de
forros falsos.

Figura 139 –Condutores de águas pluviais. Fonte: (71)

Os apartamentos são dotados de instalações hidráulicas e sanitárias
concentradas junto à entrada, de modo a permitir maior flexibilidade na
divisão de seus ambientes internos. As instalações hidráulicas distribuem-se
por um shaft, localizado no banheiro, sendo que as tubulações não são
embutidas nas paredes, mas sim em um enchimento, para facilitar o acesso
à manutenção. (figuras 140 e 141)

Figura 140 – Detalhe da tubulação aparente (banheiro e sala). Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 141 – Planta: Depósito de gás no hall de escadas. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.

Na cobertura, sobre as prumadas das escadas, estão posicionados os
reservatórios superiores de água acessíveis pelo hall dos últimos
pavimentos, através de alçapões (figura 142). Os reservatórios inferiores
situam-se no nível 764,30 no Bloco 1 e 774,30 no bloco 2. Neste pavimento,
junto a circulações verticais, foram locadas câmaras de eletricidade.

Figura 142 – Planta: caixas d´água superiores e barrilete. Fonte: Arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito.

Nos patamares das escadas, que formam em cada pavimento o hall
de distribuição às unidades, com ventilação permanente através de

elementos vazados, foram implantados os armários que servem para
depósito dos botijões de gás. Nesse hall também estão localizados os
sistemas de prevenção e combate a incêndio. (figura 143)

Figura 143 – Hall de escada: elementos vazados e depósito de botijões de gás. Fonte: Arquivo pessoal.

6.4.5 Esquadrias
As janelas de correr bem como as venezianas e as janelas
basculantes são metálicas e receberam tinta esmalte sintético acetinado. As
portas também são em ferro com batentes metálicos, o que facilitou a
instalação das folhas, excluindo-se as guarnições.
6.5 Desempenho da edificação
6.5.1 Manutenção e operação
De acordo com Perez 44, a manutenção dos edifícios compreende
todas as atividades que se realizam nos seus equipamentos, elementos,
componentes ou instalações, com a finalidade de assegurar-lhes condições
satisfatórias de segurança, habitabilidade, eficiência, estanqueidade, dentre
outros, cumprindo, assim, com as funções para os quais foram construídos.
No caso da construção civil, o controle de qualidade deve atingir todo
o processo de produção, exercendo-se o controle das atividades
desenvolvidas em todas as etapas: planejamento, projeto, materiais e
componentes, execução de obras e também o controle da qualidade de uso,
operação e manutenção das obras na fase de pós-ocupação.
Os trabalhos de manutenção devem apoiar-se em diagnóstico de
todas as falhas do edifício, desde aquelas provenientes de deterioração
natural, até aquelas provenientes do uso indevido. Estas falhas, de uma
forma ou de outra, afetam o desempenho do edifício.
Quando as atividades de manutenção não são executadas, o
processo de degenerescência torna-se mais acentuado, fazendo com que
posterior recuperação do desempenho, até um nível satisfatório, seja

dispendiosa, envolvendo maiores recursos do que um trabalho regular de
manutenção.
Nos edifícios de uso residencial, as falhas mais acentuadas
manifestam-se através do aparecimento de umidade, trincas e
descolamentos de revestimentos, conforme foi observado em pesquisa
realizada pelo IPT, em 36 conjuntos habitacionais no interior do Estado de
São Paulo.
Tendo em vista estabelecer uma primeira aproximação a uma análise
do desempenho do conjunto Paschoal Melantonio, foram feitas leituras dos
documentos dos projetos, às quais se somaram dados obtidos por
observação direta, em visitas a unidades habitacionais, após a ocupação,
complementadas ainda com entrevistas com moradores. Os itens
observados com centralidade foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Estanqueidade à água
Conforto térmico e ventilação
Conforto e privacidade acústica
Segurança estrutural
Segurança ao fogo
Adequação ao uso

Adiantando-se os resultados, constatou-se que, embora os edifícios
objetos do presente estudo não fugissem à regra de manifestar patologias,
estas se mostraram com baixa freqüência e intensidade, se comparadas à
grande produção habitacional.
Na visita realizada ao conjunto Paschoal Melantonio, além dos itens já
citados, procurou-se também observar o nível de conservação dos prédios,
constatando-se que, devido à manutenção inadequada das áreas comuns,
há paredes pichadas, tubulações quebradas, ausência de extintores e vidros
e pisos sujos, o que prejudica o seu desempenho sob vários aspectos
(visual, estético, segurança etc). (figura 144)

Figura 144 – Pichações e tubulações quebradas. Fonte: Arquivo pessoal.

6.5.2 Avaliação preliminar de desempenho
Apresenta-se, a seguir, o resultado de algumas observações e
considerações em torno do desempenho do sistema construtivo estudado,
conforme utilizado no conjunto Paschoal Melantonio. Não se pretende, aqui,
atribuir às referidas observações e considerações o caráter de uma análise
de desempenho propriamente dita, mas sim o de subsídio a futuras análises
que venham a ser realizadas fundamentadas em métodos específicos,
medidas, ensaios e cálculos.
Procurou-se apenas, através das observações e considerações, ter
uma primeira aproximação ao nível geral de atendimentos aos requisitos de
estanqueidade à água, conforto térmico, conforto e privacidade acústica,
segurança estrutural e segurança ao fogo. Procurou-se também ter uma
primeira avaliação do projeto das unidades habitacionais, no que diz respeito
ao dimensionamento e caracterização dos espaços internos, verificando-se
sua adequação ao uso.
6.5.2.1 Estanqueidade à água
Os critérios adotados para análise da estanqueidade à água
relacionam-se, primeiramente, com a observação das fachadas, no sentido
de notar se ela se apresenta seca, bem como de áreas da fachada em
contato com pisos laváveis dentro do edifício, analisando-se a eficácia da
proteção contra a infiltração.
Observou-se que a estanqueidade à água de chuva das fachadas
apresenta-se satisfatória, pois o revestimento externo conseguiu cobrir as
fissuras que eventualmente tivessem ocorrido, principalmente nas juntas
entre blocos e nas juntas entre paredes, comuns neste tipo de estrutura.
A adoção de determinados detalhes construtivos no projeto das
habitações, tais como prolongamentos das lajes sobre as esquadrias, com
pingadeira, servindo de trilho para as janelas de correr, e peitoris prémoldados, fizeram com que as partes da fachada mais vulneráveis à
infiltração fossem menos atingidas pelos eventuais fluxos de água de chuva
formados. Tais detalhes permitem o deslocamento e expulsão da lâmina de
água da superfície da parede, fazendo com que o tempo de permanência e o
volume de água em contato com a fachada sejam sensivelmente reduzidos.
Apesar disso, uma das fachadas (a sudoeste) apresentou infiltração
aparentemente pela junta entre o peitoril pré-moldado e a alvenaria, ou nos
encontros entre o marco da janela com as ombreiras do vão, havendo
necessidade de rejuntamento flexível (poliuretano, silicone etc.) e levando a
diagnosticar possíveis falhas de assentamento. Entretanto tal fato teve
ocorrência pouco significativa, de acordo com informações do sindico.

Nenhuma das fachadas têm contato com as áreas molháveis, mas
sim com pisos laváveis. A impermeabilização realizada mais o emprego de
cimento queimado parece ter sido suficiente para evitar a infiltração da água
através de suas superfícies. Contudo, parece haver ocorrido infiltração de
umidade no corpo do revestimento da fachada oeste (lateral), talvez pela
qualidade ou teor da resina, pela espessura da camada etc., com fissuras
horizontais na alvenaria e destacamentos entre lajes de piso e alvenaria, o
que leva à necessidade de uma análise futura mais profunda.
Observa-se, no projeto, a previsão de impermeabilizações entre a laje
flutuante e a laje de concreto no pavimento térreo, com detalhes de rodapé
externo de impermeabilização, de junta de dilatação no piso do pavimento
térreo, e de impermeabilização do muro de arrimo e de paredes em contato
com a terra (em uma das faces). Previu-se ainda a impermeabilização de
ralos, o que, aparentemente, evitou o aparecimento de mais problemas com
relação à estanqueidade à água.
As coberturas, em laje, são recobertas por telhado em telhas de
concreto, com 50% de inclinação, dentro dos limites indicados pela tabela do
fabricante, e sobreposição de 9 cm, considerada fora das normas de projeto
da telha em questão, que é de no mínimo 10 cm O telhado possui queda
para calha de concreto moldada , impermeabilizada, com caimento de 0,5%
em direção aos condutores de águas pluviais, num total de 8 por bloco com
área de contribuição de 191,04 m2, ou seja, um condutor para cada 24 m2
de área, o que é considerado suficiente.
Apesar das reclamações sobre infiltrações na laje de cobertura da
sala de dois apartamentos localizados frente a frente, e no hall do
pavimento, situado entre essas duas unidades, concluiu-se que, pelo fato de
a ocorrência ter sido circunscrita a duas unidades, trata-se de provável
infiltração causada por telhas trincadas ou por algum vazamento no
reservatório superior, localizado sobre a caixa de escadas.
6.5.2.2 Conforto térmico e ventilação
A resolução inadequada da questão da ventilação no projeto da
edificação tem gerado problemas sérios, especialmente para os usuários,
afetando desde a saúde até aspectos econômicos, com a degradação de
materiais e componentes, provocada pela incidência de bolor.
Em geral, a ventilação de um ambiente é entendida, unicamente,
como a substituição do ar viciado por ar limpo. Uma ventilação satisfatória,
no entanto, tem algumas outras funções, tais como conseguir manter o
ambiente livre de impurezas e odores indesejáveis, à remoção do excesso
de calor acumulado no interior da habitação devido às pessoas ou a fontes
internas, ao resfriamento ou aquecimento da estrutura do edifício, evitando
assim o aquecimento ou resfriamento do ar interior; à facilitação das trocas
térmicas do corpo humano com o meio ambiente e à remoção do excesso de

vapor d`água existente no ar interior às habitações, de forma a reduzir o
risco de condensação superficial nos componentes.
Na elaboração do projeto arquitetônico, objetivando o atendimento às
exigências do usuário no que se refere ao conforto térmico, o que se busca
são métodos para determinar os valores definidos por essas exigências, em
certas condições. Tais valores dependem das características da edificação e
das condições de exposição. Note-se ainda que as condições climáticas
variam ciclicamente, tanto ao longo do dia quanto ao longo do ano.
Um método ideal, portanto, é aquele que permite que se determine,
com razoável precisão, como o desempenho térmico da edificação varia
durante um período preestabelecido. É sob esse aspecto que se destacam
os métodos computacionais, desenvolvidos a partir do estabelecimento de
modelos físicos e matemáticos para simulação do desempenho térmico.
Entretanto, as maiores dificuldades no Brasil, estão na metodologia
para tratamento dos dados climáticos voltados para o desempenho térmico,
bem como a caracterização das propriedades térmicas dos materiais de
construção, que somente em período mais recente passam a ser mais
intensamente tratados. Porém, como se trata de uma primeira aproximação
à análise do desempenho do conjunto Paschoal Melantonio, decidiu-se não
enveredar pelo caminho do cálculo, mas sim pelo caminho da observação
direta, do cotejamento com as prescrições da legislação e da opinião dos
moradores.
O desempenho térmico global dos edifícios estudados é influenciado
por uma série de fatores, tais como as características das paredes, a forma
de implantação, a disposição e o tamanho dos cômodos, as condições de
ventilação, as características térmicas dos materiais, as condições
climáticas, as condições de uso etc.
Com relação às condições de ventilação, pode-se considerar que
todos os cômodos atendem às exigências do Código de Edificações local,
possuindo aberturas com dimensões proporcionais à área do piso
respectivo, além de propiciar a renovação do ar, com aberturas das janelas
em face oposta às das portas dos compartimentos. Cumpre salientar, porém,
que as aberturas das unidades encontram-se localizadas na fachada
sudoeste e nordeste, o que significa, respectivamente, uma insolação
branda no período vespertino, e uma insolação intensa no período matutino.
Cabe ainda salientar que a questão de estanqueidade à água de
chuva reduz sensivelmente a resistência térmica das paredes, com o
aumento do seu teor de umidade: o umedecimento das paredes provoca o
aumento da condutibilidade térmica dos seus materiais constituintes,
podendo comprometer o desempenho térmico da edificação, tanto no
inverno quanto no verão.

Deve-se dedicar especial atenção à limitação das áreas envidraçadas
da fachada, pois elas se constituem em grandes superfícies de ganho de
calor no verão e de perda de calor no inverno, o que contribui para o
resfriamento do ar e das superfícies internas, causando desconforto para o
usuário, principalmente nas horas mais frias dos períodos de inverno.
Além disso, o edifício situa-se em região alta, porém com obstáculos,
se bem que recuados, à frente da fachada frontal e posterior, constituídos
por outros edifícios, o que diminui parcialmente a velocidade e a ação dos
ventos.
Deve-se ainda levar em conta que a laje de cobertura é sombreada
pela colocação de uma estrutura com telhas de concreto. Por sua vez, as
paredes constituídas de blocos estruturais vazados de concreto, com 19 cm
de espessura, caracterizando um colchão de ar nos espaços vazios dos
blocos, influem no aumento da isolação térmica do sistema, modificando o
comportamento da variação da temperatura do ar interior ao longo do dia,
com uma redução significativa dos valores máximos apresentados pela
temperatura do ar interior.

6.5.2.3 Conforto e privacidade acústica
No caso geral, os requisitos e critérios fixados quanto ao desempenho
acústico objetivam propiciar isolamento sonoro adequado aos elementos de
separação entre ambientes -principalmente dormitórios e salas de estar- em
relação ao ruído externo à habitação ou ao ruído interno produzido em
recintos adjacentes, incluindo ruído de instalações hidráulicas, a fim de que
sejam satisfeitas as exigências mínimas do usuário, relativas à privacidade e
necessidade de silêncio para o repouso noturno, e para o descanso e lazer.
No presente trabalho, para uma primeira aproximação à questão do
desempenho acústico do Conjunto Paschoal Melantonio, o método utilizado
consistiu em extrapolações de resultados de ensaios de elementos de
mesma natureza que aqueles utilizados no conjunto avaliado.
Um primeiro levantamento, relacionado com os critérios de conforto e
privacidade, definidos no livro “Tecnologia das edificações” 44, diz respeito à
distância mínima entre a área destinada à circulação de pedestres e
fachadas contendo aberturas (no térreo), ou entre a via de circulação de
veículos e as fachadas paralelas à rua contendo aberturas, que nos dois
casos deve ser maior ou igual a 3,00 m.
Analisando a implantação do Conjunto, observa-se que o Bloco 1,
paralelo à Rua Paschoal Melantonio, possui recuo de aproximadamente 2,95
m, com várias aberturas envidraçadas dos salões, voltadas para tal rua, no
térreo, e várias unidades habitacionais com a totalidade de suas janelas para
este lado também voltadas. Entretanto, o nível de tráfego de veículos e

pedestres, nesta via, é baixo, o que faz com que tal recuo não chegue a
prejudicar o conforto dos moradores.
Com relação às paredes e lajes que separam dois ambientes
pertencentes a unidades habitacionais distintas, principalmente quando um
deles for destinado à atividade de repouso e sono, os níveis recomendados
para isolamento sonoro devem ser iguais ou maiores que 50 dB.
Considerando-se que a parede divisória entre as unidades
habitacionais, assim como as externas, são constituídas de blocos de
concreto estrutural, com espessura de 19 cm, e observando em tabelas
fornecidas pela Glasser, Exactomm, Itauára, Blokret e Mediterrânea, a
coluna relativa à parede com revestimento, conclui-se que o conforto
acústico está assegurado, pois o índice de atenuação associado ao produto
gira em torno de 52 dB (para uma freqüência de 500 Hz). Isto significa que a
energia sonora incidente, nestas condições, não “atravessa” o material, mas
é por ele retida.
Apesar de haver no projeto a especificação de tratamento para
absorção de ruídos provocados por impactos, tanto em lajes entre ambientes
destinados a dormitórios quanto nos demais compartimentos, tal tratamento
não foi implantado. Entretanto, o desempenho mostrou-se ainda adequado,
devido ao fato de que os ambientes confrontantes, apesar de contíguos, são
de mesmo uso.
As janelas dos dormitórios, bem como as da sala, apresentam ruído
decorrente de vibração, quando movimentadas sobre os trilhos, ou sibilo sob
incidência de vento, provocado pela existência de frestas.
Por sua vez, o ruído provocado pela utilização das instalações
hidráulicas também se faz percebido pelos usuários das unidades
imediatamente inferiores, pois a tubulação é aparente e não possui nenhum
isolamento acústico.

6.5.2.4 Segurança estrutural
Os requisitos e critérios de desempenho estrutural visam garantir que
os elementos do edifício não atinjam o estado-limite último, correspondente
à ruína do elemento ou de parte dele, seja por ruptura, deformação
excessiva ou por perda de estabilidade. Visam ainda garantir que o estadolimite de utilização não seja atingido (estado em que o elemento -ou parte
dele- deixa de satisfazer às condições previstas para sua utilização ou tem
sua durabilidade comprometida, seja por fissuração excessiva ou por
deformações que ultrapassem os limites aceitáveis para sua utilização).

Do ponto de vista estrutural, com base apenas na observação direta,
não foram notados, durante a visita ao Conjunto Paschoal Melantonio,
quaisquer dos indícios anteriormente mencionados.
Segundo a norma BSI, além da estrutura ser dimensionada para
suportar carregamentos oriundos do uso normal, deverá existir uma
probabilidade razoável de que ela não venha a ruir catastroficamente sob o
efeito de uso impróprio ou de um acidente.
Nenhuma estrutura pode ser prevista, entretanto, para resistir a
cargas excessivas ou a forças que possam aparecer devido a uma causa
extrema. Contudo, ela não deve ser danificada em uma extensão
desproporcional à causa original.
Quando há a possibilidade de choque de veículos com elementos
vitais da estrutura no pavimento térreo, deve ser considerada a provisão de
barreiras, tais como postes de amarração, paredes ou barreiras de terra. No
caso do Conjunto Habitacional Paschoal Melantonio, os veículos são
mantidos afastados das paredes do edifício por meio de canteiros, com
arbustos baixos, circundados por mureta de aproximadamente 10 cm de
altura, ou através de taludes, que servem de obstáculo à aproximação
exagerada de automóveis.
Por outro lado, as movimentações térmicas das lajes de concreto
podem induzir à fissuração de paredes em alvenaria de blocos de concreto,
se não houver detalhe construtivo adequado entre estes dois componentes.
De forma geral, para se evitar problemas devido a movimentações dos
materiais, deve-se impedir o acesso de umidade aos mesmos; sombrear as
lajes de concreto, por exemplo, como no caso em estudo, com telhado;
empregar detalhes construtivos adequados, com beirais generosos; e
empregar juntas de controle.
Resultante de observação direta notou-se a ocorrência de fissura
vertical (destacamento) entre o batente da porta e o painel de dry-wall do
dormitório de casal, talvez devido à ligação imprópria entre estes elementos
ou em função de fechamento brusco da porta, por exemplo.
Observou-se, também, a ocorrência de fissura vertical entre a
alvenaria estrutural e a espaleta da porta de entrada de um apartamento,
provavelmente decorrente de movimentações térmicas diferenciadas, ou por
deformações na laje, ou por detalhe construtivo impróprio na ligação. Como
não se trata de último pavimento, não se pode relacionar a influências de
movimentação térmica da laje de cobertura.
Outras fissuras, uma em forma de escada e outro em forma de um ¨L¨
de ponta-cabeça, foram também observadas, contudo tais casos merecem
uma outra inspeção no local e uma análise mais profunda.

As fundações devem apresentar capacidade de suportar as cargas
advindas da superestrutura, transmitindo as tensões ao solo, de maneira
uniforme, evitando a ocorrência de recalques diferenciais, que induzem à
fissuração das paredes.
Por fim, o desempenho das coberturas, com relação à ação dos
ventos, é garantido, especialmente, pelo fato do peso específico de cada
peça ser elevado, fato este confirmado pela exigência de amarração das
telhas apenas em inclinações maiores que 96% (aqui a inclinação adotada
foi de 50%). Além disso, concorrem para o bom desempenho estrutural da
cobertura o dimensionamento adequado e o sistema de ancoragem adotado
para o telhado.
6.5.2.5 Segurança ao fogo
O conceito de resistência ao fogo relaciona-se com o tempo durante o
qual os elementos da construção, sujeitos a uma elevação de temperatura,
mantêm sua estabilidade (elementos estruturais) e integridade (elementos
não estruturais), não se permitindo, no caso de elementos separadores de
ambientes, a elevação acentuada de temperatura no lado não exposto ao
fogo, nem a passagem de gases quentes ou chamas.
Com relação ao mesmo sistema construtivo empregado no Conjunto
Paschoal Melantonio, em experiências realizadas pelo IPT, pode-se notar
que os forros, em laje de concreto, e as paredes da edificação, em blocos de
concreto, apresentam resistência satisfatória ao fogo. São, além disso,
bastante adequados, tanto o índice de propagação superficial de chama
quanto a máxima densidade ótica específica de fumaça gerada, assim como
o calor potencial.
Entretanto, além de atender aos requisitos mínimos de segurança,
previstos em códigos de edificações, o arquiteto deve, juntamente com
especialistas em segurança, preocupar-se mais com os aspectos
construtivos e de escolha de materiais, procurando assegurar o bom
desempenho do edifício em incêndios, tanto no que diz respeito à obtenção
de índices elevados de resistência ao fogo quanto na eficácia de rotas e
meios de fuga. Nota-se que o edifício estudado possui um sistema de
combate e proteção ao incêndio constituído por uma rede de hidrantes e
extintores manuais, além de iluminação de emergência. O projeto ainda
promove facilidade de evacuação da habitação incendiada, por escadas com
ventilação permanente cruzada, através de elementos vazados de concreto.
Devem, também, contribuir para a segurança, o treinamento e
conscientização dos usuários, quanto aos riscos de uma ação inadequada.
Contudo, o que se nota é que a importância do sistema contra
incêndio não foi devidamente assimilada pelos moradores. Algumas
luminárias de emergência foram roubadas, bem como algumas unidades

extintoras manuais, demonstrando a falta de cuidado dos condôminos, além
da despreocupação com a reposição dos mesmos.
6.5.2.6 Adequação ao uso
Procurou-se identificar, a partir da análise dos projetos das unidades
habitacionais e do levantamento in situ, as eventuais modificações
realizadas pelos moradores e quanto à disposição do mobiliário e
equipamentos previsíveis.
Os critérios de avaliação consideraram o número de equipamentos e
móveis, em função das necessidades específicas de cada compartimento; a
disposição e o espaço necessário à utilização de móveis e equipamentos; e
as dimensões e natureza das circulações decorrentes, no interior dos
ambientes e entre ambientes.
Primeiramente, pôde-se notar que a quantidade de equipamentos e
móveis era bastante superior ao previsto, considerando-se a renda
presumida dos moradores. Tal fato acabou por reduzir os espaços livres
para circulação, além de promover a sensação de “diminuição” dos
ambientes.
No caso da sala conjugada com a cozinha, observou-se que a
colocação de uma mesa para refeições era dificultada pela necessidade de
vários outros móveis e equipamentos: sofá, geladeira, fogão e estante para
TV, restringindo em muito a área para circulação. Além disso, os odores da
cozinha acabam se espalhando pelo apartamento.
Compartimentos como os dormitórios de casal possuem geometria
que limita a posição da cama sob uma das janelas, dificultando seu manejo.
A área de serviço, de dimensões reduzidas, restringe o único espaço
livre à frente do tanque e da máquina de lavar roupa, que fica ainda mais
comprometido com a colocação de varal de teto.
Por sua vez, os banheiros têm sua ventilação e, principalmente, a
iluminação prejudicada, pelo fato de não serem previstas aberturas diretas
para o exterior, mas sim através do compartimento contíguo (área de
serviço).
A única modificação construtiva observada refere-se à colocação de
piso (na grande maioria cerâmico), em praticamente todas as unidades,
proporcionando um aspecto de acabado e de limpeza à unidade
habitacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação em que se encontra o setor da construção é de elevado
grau de desperdício e de falhas de produção, resultando muitas vezes em
patologias e problemas de manutenção. Por trás deste índice, está a triste
mentalidade de que o controle tecnológico representa aumento de custos,
quando na verdade é um procedimento que visa exatamente a economia.
Entende-se que para atingir o patamar desejado, a construção requer
uma adaptação específica das teorias de qualidade utilizadas para as
indústrias de transformação, dada a complexidade de seu processo.
Naturalmente, todos os métodos construtivos passaram a buscar na
racionalização, uma saída na luta pelo mercado, porém é inegável que o
nível requerido e alcançado entre um e outro processo construtivo é distinto,
variando de sistema para sistema.
O problema não está em dispor de produtos mais evoluídos, mas sim
de uma estrutura organizacional e uma atitude gerencial que seja aplicada
não só em relação ao operário, mas também ao engenheiro e ao processo
como um todo.
Como conseqüência, tem-se a racionalização, constituída pela
redução de custos, pelo aumento da competitividade, pela supervisão do
projeto e da execução, além da prevenção de patologias. A entrega do
manual informando ao usuário sobre todas as características do edifício é
outro item importante e relaciona-se com a sua durabilidade e manutenção.
Especificamente no sistema construtivo em alvenaria estrutural, tal
objetivo tem seu início mesmo no projeto, o qual possui características
singulares: o uso da alvenaria como estrutura requer um cuidado redobrado
ao assentá-la, daí a preocupação com o desenho das paredes, a partir da
unidade de alvenaria adotada.
Apesar disso, são poucos os profissionais, principalmente arquitetos,
que lidam com o projeto com o domínio suficiente sobre as propriedades da
alvenaria estrutural, de forma a tirar o máximo proveito do processo.
A começar pelo trabalho de coordenação modular que restringe o
¨projetar¨, já que as dimensões ficam atreladas a múltiplos e sub-múltiplos
do bloco, que pela NBR 6136, possui as dimensões de 14 x 19 x 39 cm ou
19 x 19 x 39 cm.
O tempo despendido, portanto, no projeto, com detalhamentos como
junção entre paredes, instalações, portas, janelas, amarrações, contribui
para que sejam evitadas as improvisações em canteiro.

Outra discussão, quando se refere ao projeto, é sobre a adoção da
modulação de 15, que facilita, em muito, a atividade de projetar, diminuindo
a variedade de peças utilizadas neste ¨jogo de encaixar¨, embora haja um
aumento quantitativo (do número de peças no total, resultando num maior
número de juntas, portanto com a diminuição da resistência da parede). Tal
prática é utilizada por vários profissionais, apesar deste bloco (14 x 19 x 29
cm) não ser padronizado, ou melhor, não fazer parte de norma técnica
específica. Entretanto são vários os esforços no sentido de normalizá-los,
principalmente pelo fato dele corresponder às restrições da NB-1228
(Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto), no tocante
aos esforços solicitantes e ao dimensionamento dos elementos e esforços
resistentes da alvenaria.
Outro inconveniente do uso da modulação de 15, além do aumento do
número de peças, reside no fato de que a legislação de alguns municípios
não admitem tal espessura para paredes externas e nem divisórias entre
unidades, culminando no uso de peças complementares.
A armazenagem e o transporte dos materiais na obra são itens que
devem ser levados, antecipadamente, em consideração, para que
contribuam com a velocidade de assentamento. A estocagem pode ser feita
nos diferentes pavimentos em que o material vai ser usado, sendo que seu
transporte, tanto na horizontal quanto na vertical, deve ser cuidadosamente
planejado, principalmente para que não se perca muito tempo com tal
atividade.
A possibilidade de seriar determinadas atividades, como a de précorte e pré-embutimento de instalação, também pode garantir maior
racionalização e rapidez, porém é importante que os projetos executivos e
as recomendações técnicas estejam sempre em mãos.
Outro ponto a ser colocado é a respeito da profissionalização dos
operários, importante principalmente no sentido de conscientizá-los da
importância do pessoal técnico nas decisões em canteiro.
Tomando-se a estrutura de concreto armado como exemplo, observase que etapas como execução de fôrmas para pilares e vigas, colocação e
amarração da armadura, além da concretagem, cujo tempo está
condicionado às características geométricas e dimensionais dos elementos,
são alguns dos itens que deixam de existir na alvenaria estrutural.
Além disso, outras etapas, intrínsecas ao sistema, podem ser
destacadas, tais como a modulação das esquadrias; a passagem de
tubulações pela área vazada dos blocos, evitando a quebra posterior para
embutimento; o uso de blocos produzidos com rigor, propiciando um
assentamento mais perfeito e, portanto, diminuindo a espessura dos
revestimentos, também devem ser destacados. A repetição, uma das

características criticadas da alvenaria estrutural, não significa
necessariamente a produção de edificações idênticas, mas representa o
projeto de componentes, elementos construtivos e unidades funcionais que
possibilitem a execução através de um conjunto de operações repetitivas.
Porém, para levar a cabo tais vantagens, os vários projetos não
devem ser desenvolvidos separadamente, pois se criam situações em que a
solução final do elemento construtivo ou da unidade funcional não é a mais
adequada em termos do grau de complexidade, continuidade e
desempenho. Além disso, a especificação dos materiais, a maneira como
eles serão aplicados e combinados com os demais, afetam a produtividade e
repercutem no número e na continuidade de operações distintas. Tais
atividades também são intrínsecas ao sistema ora analisado.
Por fim, os critérios de avaliação dos edifícios, resultantes de
pesquisas, além de fornecerem as diretrizes para que se possa avaliar o
desempenho de soluções inovadoras para habitação, orientam o
desenvolvimento de novos sistemas construtivos e a elaboração de projetos
no campo da habitação popular. Não se pode deixar de ressaltar que é
grande a relação existente entre as exigências e a necessidade de
realização de serviços de manutenção, para que sejam preservadas, no
tempo, as características de desempenho dos sistemas construtivos.
De tudo, pode-se concluir que definitivamente a mentalidade de todos
os agentes envolvidos no processo de produção deve mudar, no sentido de
comprometê-los com a qualidade de seus processos e produtos parciais e
com a qualidade do produto final, cujo objetivo é satisfazer as necessidades
dos usuários, bem como reavaliá-lo, no sentido de vencer as resistências
culturais que o envolvem.
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ANEXOS

Anexo A
DEFINIÇÃO DE TERMOS
ALVENARIA: componente complexo, utilizado na construção, e
conformado em obra, constituído por tijolos ou blocos unidos entre si
por juntas de argamassa ou “grout”, formando um conjunto rígido e
coeso. (fonte: 50)
ALVENARIA ARMADA: Alvenaria reforçada por armadura passiva de
barras de aço. (fonte: 50)
ALVENARIA ESTRUTURAL: Estrutura de alvenaria dimensionada por
cálculo racional. No caso particular de edificações, é constituída por
paredes resistentes de alvenaria. Por extensão, é também o próprio
processo construtivo. (fonte: 50)
ALVENARIA ESTRUTURAL ARMADA: Estrutura de alvenaria armada,
dimensionada por cálculo racional, construída por blocos assentados
com argamassa e preenchidos com graute, contendo armaduras
envolvidas o suficiente para absorver os esforços calculados, além
daquelas armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. (fonte:
50)

ALVENARIA ESTRUTURAL NÃO ARMADA: O mesmo que alvenaria
estrutural. Aquela construída com blocos assentados com argamassa,
e que contém armaduras com finalidade construtiva ou de amarração,
não sendo esta última considerada na absorção dos esforços
calculados. (fonte: 50)
ALVENARIA PARCIALMENTE ARMADA: elemento estrutural composto
pela união de elementos de alvenaria e argamassa, sendo utilizada
armadura para resistir aos esforços calculados em algumas partes
estruturais, enquanto outras partes estruturais são dimensionadas
segundo princípios de alvenaria não armada.
ALVENARIA TRADICIONAL: Estrutura de alvenaria dimensionada
empiricamente. (fonte: 50)
ARGAMASSA: Material composto, plástico, constituído de agregado
miúdo inerte e uma pasta aglomerante. Tem a propriedade de aderir a
materiais porosos e de endurecer após certo tempo. (fonte: 50)
BLOCO: Unidade de alvenaria que excede em comprimento, largura e
altura as máximas dimensões que definem o tijolo. (fonte: 50)

CARGAS ACIDENTAIS: sobrecargas de utilização definida nas normas,
função da destinação da construção.
CARGAS PERMANENTES: constituídas pelo peso próprio da estrutura
e todas as demais cargas fixas da construção.
CINTA: Elemento construtivo estrutural apoiado continuamente na
parede, ligado ou não às lajes ou às vergas das aberturas, e que
transmita cargas para as paredes resistentes, tendo função de
amarração. (fonte: 7)
CENTRO DE MASSAS (CM): é o centro de gravidade das massas do
conjunto paredes mais pisos. (fonte: 2)
CENTRO DE TORSÃO (CT): é o centro de gravidade da rigidez dos
elementos portantes. (fonte: 2)
COMPONENTE: Parte da edificação com função definida, devendo
combinar-se com outros componentes para responder a função
complexa. Constituído por material natural ou de fabricação industrial
(porta, janela, telha etc.). (fonte: 7)
COORDENAÇÃO DE PROJETO: Atividade decorrente do caráter
multidisciplinar do projeto, devendo ser exercida por profissional
experiente, de forma imparcial e isenta, representando em primeiro
plano o empreendedor e com o objetivo de orientar a equipe de projeto,
garantindo a obtenção de projetos coerentes e completos e decidindo
entre alternativas para solução de problemas técnicos. (fonte: 39)
COORDENAÇÃO DIMENSIONAL: Convenção para a coordenação de
dimensões de edificações e suas partes, para o projeto, fabricação e
montagem. (ISO 1791) (fonte: 13)
COORDENAÇÃO MODULAR: É a técnica que permite relacionar as
medidas de projeto com as medidas modulares por meio de um
reticulado espacial modular de referência. (fonte: 8)

COXIM
Componente estrutural não contínuo, cuja função é distribuir cargas
concentradas, possuindo relação de comprimento para altura não
maior que três. (fonte: 7)
DIMENSÕES NOMINAIS
São as dimensões reais acrescidas de um centímetro de argamassa de
assentamento compondo a modulação. (fonte: 2)
DIMENSÕES REAIS

São aquelas efetivas de fabricação. (fonte: 2)
DOSAR: É estabelecer, por meio de algum método, o traço com o qual
espera-se obter argamassas com as propriedades requeridas nos
estados fresco e endurecido. (fonte:1)
EDIFICAÇÃO: unidade construída inteira, atendendo a programa
funcional definido (casa, escola etc.) (fonte: 23)
ELEMENTO: Parte da edificação que cumpre conjunto complexo de
funções (cobertura, estrutura, instalação hidráulica etc.). Constituinte
de um ou mais componentes da obra. (fonte: 23)
ENRIJECEDOR
Elemento estrutural vinculado a uma parede resistente, a fim de obter
enrijecimento horizontal, na direção perpendicular à parede. O
enrijecedor pode ser embutido total ou parcialmente na parede,
podendo inclusive absorver cargas verticais, atendidas as condições
de norma. (fonte: 7)
GRAUTES (GROUT): São concretos ou argamassas fluidas com a
finalidade de solidarizar as ferragens à alvenaria preenchendo as
cavidades onde elas se encontram, de acordo com especificações do
projetista da estrutura. (fonte: 1)
INDUSTRIALIZAÇÃO A CICLO ABERTO: Pressupõe intercambialidade e
compatibilização que viabiliza a combinação de componentes de
diferentes origens, ao estabelecer uma disciplina dimensional
unificada. (fonte: 23)
INDUSTRIALIZAÇÃO A CICLO FECHADO: Consiste na produção de um
conjunto de elementos e componentes por um único fabricante, cuja
coordenação dimensional e construtiva entre eles se faça a partir de
alguns modelos pré-definidos de edificações. Não existe neste caso a
preocupação de intercambialidade entre sistemas. (fonte: 23)
JUNTA DE ARGAMASSA: Componente de formato laminar intercalado
entre tijolos ou blocos que fornece ao conjunto rigidez e coesão. É
constituído de argamassa endurecida.
MATERIAL: Insumo básico cuja função somente é definida quando de
sua aplicação (areia, cimento, tinta etc). (fonte: 23)
MÓDULO BÁSICO: É o menor incremento modular em um sistema de
referência modular tridimensional. É a distância entre dois planos
consecutivos do sistema que origina o reticulado espacial modular de
referência. Esta distância é um decímetro. (fonte: 8)

MÓDULOS DERIVADOS: São múltiplos e submúltiplos do módulo
básico. (fonte: 13)
NORMALIZAÇÃO: É a regulamentação de qualquer fenômeno de
produção com o intuito de obter a sua ordem racional e unívoca, ou
seja, a normalização se propõe a obtenção de produtos idênticos,
aplicando a mesma tecnologia, permitindo a sua permutabilidade.
Estabelece, portanto, uma linguagem comum constituída de símbolos e
termos, define os objetos, seu campo de aplicação, suas
características básicas, as tolerâncias de fabricação, as normas de uso
e desempenho, os controles e métodos de ensaio. (Fonte: 42)
PAREDE
Elemento laminar vertical, apoiado de modo contínuo em toda a sua
base, com comprimento maior que cinco vezes a espessura. (fonte: 7)
PAREDE DE ALVENARIA: Elemento de alvenaria vertical, de formato
laminar, utilizado como vedo externo ou divisória interna em edifícios.
(fonte: 50)

PAREDE DE CONTRAVENTAMENTO OU PILAR-PAREDE
Toda parede resistente, que se destina à absorção de forças
horizontais e verticais, quer provenientes de ações externas, quer
provenientes de efeitos de segunda ordem. (fonte: 7)
PAREDE CEGA: parede que não possui aberturas.
PAREDES HIDRÁULICAS: São paredes executadas com blocos de
espessuras diferentes, para permitir o encaixe do Kit hidráulico de
tubulação, ou ainda, parede dupla tipo sandwich. (fonte: 2)
PAREDE RESISTENTE: Parede dimensionada para suportar cargas
verticais além do seu próprio peso. A parede que suporta apenas o seu
próprio peso é chamada de parede de vedação. (fonte: 7)
PAREDINHAS (“Wallette”): São corpos de prova de pequenas
dimensões, porém maiores que os prismas, possuindo, em geral, o
comprimento de 2 blocos e 4 ou 5 fiadas de altura, tendo em seu
arranjo a mesma “amarração” utilizada na alvenaria. (fonte: 16)
PATOLOGIA
Falha, disfunção, defeito que prejudica a estética ou o desempenho da
edificação ou de qualquer uma de suas partes. (fonte: 2)
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
Ciência que procura, de forma metodizada, estudar os defeitos dos
materiais, dos componentes, dos elementos ou da edificação como um
todo, diagnosticando suas causas e estabelecendo seus mecanismos

de evolução, formas de manifestação, medidas de prevenção e de
recuperação. (fonte: 2)
PILAR
Todo elemento estrutural em que a seção transversal retangular
utilizada no cálculo do esforço resistente possui relação de lados
inferior a 5, valendo esta nos casos de seções retangulares em L, em T,
em Z, em cruz etc., prevalecendo no caso das figuras compostas, as
dimensões de cada ramo distinto. (fonte: 7)
PORTANTE: é um galicismo recente, originado de uma tradução mal
feita de um vocábulo francês com a mesma forma, mas que significa
suporte, pois a parede portante absolutamente não tem o sentido que
lhe querem imputar, qual seja, parede que sustenta (outras) cargas
verticais (além do seu próprio peso). (fonte: 50)
PRISMAS: São corpos de prova de pequenas dimensões, geralmente
constituídos de 2 a 3 blocos ou 5 tijolos, intercalados por juntas de
argamassa. (fonte: 26)
PRODUTIVIDADE: É a relação entre insumos e produtos: quanto maior
esse índice tanto melhor o rendimento do processo.
RACIONALIZAÇÃO: É o processo mental que governa a ação contra os
desperdícios temporais e materiais dos processos produtivos,
aplicando o raciocínio sistemático, lógico e resolutivo, isento do
influxo emocional.
RACIONALIZAR: Atingir a otimização no emprego dos recursos
mobilizados de materiais, mão-de-obra, tecnologia construtiva,
recursos financeiros e recursos organizacionais.
RESILIÊNCIA:
Ou “elasticidade” de uma argamassa é a capacidade que ela possui de
se deformar sem apresentar ruptura, quando sujeita a solicitações
diversas e de retornar à dimensão original, quando cessarem estas
solicitações. (fonte: 49)
REVISÃO DE PROJETO: Avaliação crítica do projeto ou de parte do
mesmo, visando atingir um dado objetivo – reduzir custos ou prazos,
adequar métodos construtivos, racionalizar execução ou outros. (fonte: 39)
SISTEMA TRIDIMENSIONAL DE REFERÊNCIA: Sistema de pontos, de
retas e planos em relação aos quais devem ser referenciadas a posição
e as dimensões de edificações, elementos e componentes. (ISO 1791)
(fonte: 13)

TIJOLO: Unidade de alvenaria de dimensões máximas de 250 x 120 x 55
mm (comprimento x largura x altura). (fonte: 50)

TRAÇO: Expressão
argamassa. (fonte: 1)

das

proporções

entre

os

constituintes

da

UNIDADE DE ALVENARIA: Componente industrializado de dimensões e
peso que o fazem manuseável, de formato paralelepipedal e adequado
para compor uma alvenaria. (fonte: 50)
VERGA OU VIGA
Denomina-se verga o elemento estrutural colocado sobre vãos de
aberturas não maiores que 1,20m, a fim de transmitir cargas verticais
para as paredes adjacentes aos vãos. Considera-se como viga um
elemento linear não continuamente apoiado, podendo estar ou não
contido nas paredes. (fonte: 7)

Anexo B

Local de armazenamento da matéria-prima. Fonte: Arquivo pessoal.

Câmaras para cura do bloco de concreto. Fonte: Arquivo pessoal.

Pátio para guarda dos paletes. Fonte: Arquivo pessoal.

Carregamento dos paletes para entrega. Fonte: Arquivo pessoal.

Equipamento que fabrica os blocos de concreto. Fonte: Arquivo pessoal

Anexo C

BLOCOS DE CONCRETO – ESTRUTURAIS
Peça Inteira

Meia-Peça

Canaleta

Meia-Canaleta

Canaleta Jota

Blocos de Amarração

Fonte: Glasser

Anexo D
Características geométricas
Tipo

Dimensões (cm)
(txhxl)

Área
bruta
Abr (cm2)

Área
líquida
AI (cm2)

Área
vazada
Av (cm2)

Tolerância
dimensional
(mm)

Bloco

19 x 19 x 39

741,0

371,0

370,0

+/- 3

14 x 19 x 39

546,0

271,0

275,0

+/- 3

19 x 19 x 19

361,0

202,0

159,0

+/- 3

14 x 19 x 19

266,0

145,0

121,0

+/- 3

19 x 19 x39

741,0

255,0

288,0

+/- 3

14 x 19 x 39

546,0

214,0

168,0

+/- 3

19 x 19 x29

406,0

147,0

98,0

+/- 3

14 x 19 x 29

406,0

249,0

150,0

+/- 3

11,5 x 19 x 39

448,0

206,0

118,0

+/- 3

Blocos

9 x 19 x 39*

351,0

161,0

48,0

+/- 3

Cerâmicos

9 x 19 x 29*

261,0

118,0

44,0

+/- 3

19 x 19 x39

361,0

124,0

144,0

+/- 3

14 x 19 x 39

266,0

104,0

84,0

+/- 3

19 x 19 x29

196,0

71,0

49,0

+/- 3

14 x 19 x 29

196,0

130,0

63,0

+/- 3

11,5 x 19 x 39

218,0

100,0

59,0

+/- 3

9 x 19 x 39*

171,0

79,0

24,0

+/- 3

9 x 19 x 29*

126,0

14,0

+/- 3

19 x 19 x 39

741,0

371,0

370,0

+/- 2

14 x 19 x 39

546,0

271,0

275,0

+/- 2

Sílico-

9 x 19 x 39

351,0

178,0

173,0

+/- 2

calcários

19 x 19 x19

367,0

182,0

185,0

+/- 2

14 x 19 x 19

270,0

133,0

137,0

+/- 2

9 x 19 x 19

174,0

88,0

86,0

+/- 2

10 x 30 x 60

600,0

0

0

+/- 3

12,5 x 30 x 60

750,0

0

0

+/- 3

15 x 30 x 60

900,0

0

0

+/- 3

17,5 x 30 x 60

1050,0

0

0

+/- 3

20 x 30 x 60

1200,0

0

0

+/- 3

22,5 x 30 x 60

1350,0

0

0

+/- 3

25 x 30 x 60

1500,0

0

0

+/- 3

27,5 x 30 x 60

1650,0

0

0

+/- 3

30 x 30 x 60

1800,0

0

0

+/- 3

Blocos de
Concreto

Meio bloco

Bloco

Meio bloco

Blocos

Bloco

Meio bloco

Blocos
Celulares
Autoclavados

Fonte: 2

30,0 x 60,0

Anexo E

Fonte: Arquivo pessoal

Anexo F

REDUÇÃO DOS RESULTADOS DE ENSAIO À
COMPRESSÃO DE BLOCOS E/OU TIJOLOS EM
FUNÇÃO DA RELAÇÃO ALTURA/ESPESSURA

Relação

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

altura/ espessura
Valor relativo da
resistência à
compressão

Fonte: 2

125 112 100 90

83

Anexo G
PROPRIEDADES DA ARGAMASSA
Estado

Propriedade

Fluidez

Coesão
Fresco

Retenção

Resistência à
compressão

Endurecido
Módulo de
deformação

Retração por
secagem

Fonte: 2

Importância

Métodos de
ensaio

A argamassa deve
deslizar na colher e
permitir acertar a
posição do bloco/tijolo
na fiada
A argamassa não deve Mesa de consistência
se desintegrar ao se
NBR-7215 ou
fazer o ¨cordão¨ na
abatimento do tronco
colher; ela deve aderir
de cone (slump)
aos blocos; deve
NBR-7223
suportar os blocos sem
se deformar antes da
pega
A argamassa não deve
perder fluidez enquanto
está sendo trabalhada
Retenção de água
pelo pedreiro; não deve
CE-2:3.4-017
perder água por
evaporação ou absorção
excessivas para não
trincar no estado fresco
A resistência se associa
à durabilidade, à
impermeabilidade,
sendo fácil de medir.
Tem influência na
resistência mecânica da
Resistência à
parede quando muito
compressão NBRbaixa ou muito alta,
7215
relacionando-se também
com a deformabilidade,
a resistência à tração e
ao cisalhamento
Influi na deformabilidade
da parede; influi no
aparecimento ou não de
Módulo de
trincas quando da
deformação NBRacomodação da
8522
alvenaria a pequenas
movimentações ou
variações dimensionais
Ligado à suscetibilidade
Retração por
de fissuração das juntas
secagem de
de argamassa devido ao
argamassas
próprio fenômeno de
endurecidas CEretração
2:3.4-005

Anexo H
Resistência ao fogo
Comparativo concreto celular autoclavado, bloco cerâmico e
concreto

Fabricantes
Sical

Tebas

B5

Autoportante
14

Tecprem

Tecprem

Características
gerais
Referência do
fabricante

B 2040 A/V e B 2020 B 1540 E, B 1520
A/V
E,
C 1540 A/E e C
1520 A/E

Objeto

Blocos

Blocos

Blocos e meios
blocos

Blocos,
canaletas, meios
blocos, meias
canaletas

Material

Concreto
celular
autoclavado

Cerâmica

Concreto

Concreto

Portante

Vedação

Portante

14

19

14

Função

Vedação

Espessura nominal
da alvenaria (cm)

10

Revestimento

--

Gesso 3 mm na Argamassa 2cm na
face exposta ao face exposta ao fogo
fogo

--

Dados do ensaio de resistência ao fogo
Nº. do relatório de
ensaio
Laboratório
responsável
Norma base do
ensaio*
Dimensão do

18.724

746.508

747.746

748.368

IPT

IPT

IPT

IPT

2

1

3

1

280 X 280

270 X 270

280 X 280

260 X 280

Corta-fogo

Corta-fogo 2 h

Corta-fogo 4 h

Corta-fogo 4 h

3h

Pára chamas

Pára chamas 4 h

4h

Estável ao fogo 4 h

corpo-de-prova (cm)
Categoria resultante

Estável ao fogo
4h
(*) Vide definições dos métodos 1, 2 e 3 no item “Métodos de ensaios de resistência ao fogo utilizados”.

Fonte: 2.

Anexo I
COMPARATIVO – CARACTERÍSTICAS TERMO-ACÚSTICAS DOS
BLOCOS ESTRUTURAIS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
ACÚSTICAS
TÉRMICAS
índice
espessura enfraquecimento (dB) coef.amortecimento
15 cm
revestimento
revestimento
sem
com
sem
com
Concreto
Celular
autoclavado

ATRASO
TÉRMICO
(horas)

revestimento
sem
com

Sical

42

44

0,08

0,07

3,5

5,0

sílicoCalcário

Prensil

51

53

0,24

0,18

4,0

5,0

cerâmica

Selecta

45

48

0,18

0,14

3,0

4,5

48

51

0,26

0,20

3,0

4,0

Concreto Exactomm

Índice de enfraquecimento ou coeficiente de perda da transmissão sonora:
Considerando-se um recinto fechado, verifica-se que cada componente que o separa do
exterior deixará passar apenas uma certa quantidade de energia sonora incidente
proporcional à sua área e ao seu coeficiente de transmissão sonora.
Essa quantidade de energia sonora por unidade de área, que não atravessa um
determinado material, sendo por ele retida, é dada pelo índice de enfraquecimento ou perda
de transmissão sonora (IR).
Amortecimento térmico:
O processo de transmissão do fluxo de calor através de um paramento não se dá
instantaneamente, devido à chamada inércia térmica do mesmo. Essa inércia térmica
caracteriza-se pelo coeficiente de amortecimento térmico e pelo atraso térmico, provocado
na transmissão da ¨onda¨ de calor . Para um dado material o amortecimento varia
exponencialmente com a espessura. O amortecimento térmico implica o achatamento da
curva de temperatura externa do ar e, conseqüentemente a alteração do andamento da
curva da temperatura interna do ambiente e sua determinação para um ambiente inteiro
exige cálculos demorados e trabalhosos.
Atraso térmico:
É o tempo que o fluxo de calor leva para atravessar um paramento, ¨atrasando¨ a
transmissão daquele de um ambiente em relação a outro. É dado em horas. Para um dado
material o atraso térmico varia linearmente com a espessura. Quanto maior o atraso, maior
a inércia e vice-versa.
Fonte: 2

Anexo J
RELAÇÃO ENTRE VÃOS DE ALVENARIA E VÃOS MODULARES DE
ESQUADRIA

Fonte: (34)

ANEXO K

SISTEMA MODULADO DE MEDIDAS PREFERENCIAIS PARA VÃOS E
ESQUADRIAS

Fonte: (34)

Fonte: (34)

ANEXO L a P
Projeto Conjunto Paschoal Melantonio – Fonte: Arquivo pessoal do Arq, Edson Jorge Elito.

Anexo Q

Projetos e Equipes Técnicas do Conjunto Paschoal Melantonio
Levantamentos Geotécnicos

Projetistas:
SPT Sondagens - Engenharia de Solos, Fundações e Terraplenagem Ltda.
Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Ciro Saccab

Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Autores do Projeto do Conjunto Pascoal Melantonio:
Escritório Abrahão Sanovicz S/C Ltda.
Responsável Técnico: Arquiteto Abrahão Sanovicz

Projeto de Terraplenagem

Autores do Projeto:
Mag Projesolos Engenheiros Associados S/C Ltda
Responsável Técnico: Engenheiro - Carlos M. Steinmeyer

Projeto de Pavimentação dos Pátios de Estacionamento

Autores do Projeto:
Mag Projesolos Engenheiros Associados S/C Ltda.
Responsável Técnico: Engenheiro - Carlos M. Steinmeyer

Parecer Técnico e Projeto de Fundações

Autores do Projeto:
Mag Projesolos Engenheiros Associados S/C Ltda.
Responsável Técnico: Engenheiro - Marcos Lima Verde Guimarães

Projeto de Estrutura
Autores do Projeto:
Jorge Kurken Kurkdjian, Jorge Zaven Kurkdjian S/C Ltda.
Responsável Técnico: Engenheiro - Jorge Zaven Kurkdjian

Projeto de Instalações Elétricas, Telefônicas e de Prevenção Contra Descargas
Atmosféricas

Autores do Projeto:
Sandretec S/C de Engenharia Ltda
Responsável Técnico: Engenheiro - Minoru Yamamoto

Projeto de Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Gás, de Águas Pluviais, e de
Prevenção e Combate a Incêndio.

Autores do Projeto:
Sandretec S/C de Engenharia Ltda.
Responsável Técnico: Engenheira - Mary Hashiguchi

Projeto Legal de Prevenção e Combate a Incêndio (Bombeiros)

Autor do Projeto e Responsabilidade Técnica:
Sandretec S/C de Engenharia Ltda.
Responsável Técnico: Engenheira - Mary Hashiguchi

Projeto de Paisagismo

Autor do Projeto e Responsabilidade Técnica:
Arquiteto - Augusto Rittes Garcia

Consultoria de Conforto Ambiental

Ambiental SC Ltda.
Arquiteto - Luiz Carlos Chichierchio
__________________________________________________________________________________
Fonte: arquivo pessoal do Arq. Edson Jorge Elito

ANEXO R
TABELA QUANTITATIVA
TABELA DE ÁREAS
a. área privativa da unidade
b. área total da unidade
c. área total privativa
d. área total comum computável
e. área total computável ( c + d )
f. área total comum não computável
g. área total comum (d + f )
h. área total ( c + g )
i. área do terreno
j. área total ocupada do terreno
k. taxa de ocupação ( j ÷ i )
l. coeficiente de aproveitamento ( e ÷ i )

m2
42,68
59,11
4.353,36
1.214,76
5.568,12
461,64
1.676,40
6.029,76
2.155,62
776,36
0,36
2,58

Vagas no Estacionamento
Automóveis
pequenos

(50%)

17

médios

(45%)

15

grandes

( 5%)

2

total
Motocicletas
total

34
4

Acesso a Deficientes

Número mínimo exigido de unidades

3

Número previsto de unidades

4

Acesso pelo Bloco 1, nível –2

_________________________________________________________________________
Tabela quantitativa. Fonte: Arquivo pessoal do arq. Edson Jorge Elito.

