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RESUMO
Este trabalho visa recomendar práticas construtivas para a execução
racionalizada de edifícios em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Os requisitos
de desempenho e construtibilidade estão relacionados diretamente à qualidade da
edificação e à otimização de recursos (financeiros, físicos e materiais) empregados
na sua produção. Dessa forma, o sistema construtivo em alvenaria estrutural pode
ser apresentado como uma solução racionalizada e competitiva no mercado de
construção, com capacidade de atender a todos os requisitos exigidos,
apresentando grandes vantagens técnicas e econômicas, devido à qualidade dos
materiais e à simplicidade construtiva, contribuindo para a redução de consumo e
desperdício de materiais. A alvenaria estrutural consiste em um sistema construtivo
no qual as paredes, além de serem responsáveis pela vedação, compõem a própria
estrutura da edificação. Na alvenaria estrutural as paredes têm capacidade de
resistir a grandes tensões de compressão, mas a pequenas tensões de tração, fato
que é compensado pela introdução de armaduras. A concepção da alvenaria
estrutural baseia-se num conjunto de painéis laminares dimensionados por métodos
de cálculo racionais, prevendo a distribuição de todos os carregamentos na
estrutura. São de fundamental importância as fases de elaboração de projetos ricos
em detalhes e informações técnicas, o uso de materiais certificados e o uso correto
da técnica construtiva na execução da obra, assim como a atenção a todas as
recomendações impostas pelo sistema em todas as fases do empreendimento, para
que seus benefícios sejam efetivos e garantam resultados expressivos, contribuindo
de forma significativa para a melhoria da qualidade da construção.

Palavras Chaves: Alvenaria estrutural; bloco cerâmico; sistema construtivo; bloco
estrutural; execução racionalizada.
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ABSTRACT
"Technical characteristics and rationalized execution of structural brickwork
in clay bricks."
This study aims to recommend building practices for the rationalized execution
of buildings with structural brickwork of clay blocks. The requirements of performance
and constructability are directly related to the building quality and the optimization of
resources (financial, physical and material) used in the production. Therefore, the
structural brickwork building system is here presented as a rationalized and
competitive solution in the construction market, able to cover all the requirements
and offering great technical and economical advantages, due to the material quality
and building simplicity, contributing to the reduction of both use and waste of
material. Structural brickwork is a building system where the walls are responsible
for both the sealing and the structure of the building. In structural brickwork the walls
are able to resist to great compression tensions, but to small traction tensions, which
is compensated by the intruduction of frames. The conception of structural brickwork
is based on a set of laminated panels, measured by methods of rational calculations
which distribute all the charges across the whole structure. The different execution
stages of projects rich in details and technical information have vital importance, as
well as the use of certified materials and the accurate use of the building technique,
following all the required recommendations by the system in each stage, so that its
advantages are effective and the results expressive, adding significatively to the
improvement of the construction quality.

Keywords: Structural brickwork; clay block; building system; structural block;
rationalized execution.
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1

INTRODUÇÃO
Na primeira década do século XXI ocorre no Brasil um grande crescimento do

mercado imobiliário e, como consequência, o aquecimento no setor da construção
civil. Incorporadores e construtores investem nas construções buscando por
alternativas e soluções racionalizadas, devido à competitividade do mercado em
termos de custo e qualidade construtiva dos empreendimentos.
A busca pela racionalização dos sistemas construtivos, pela redução de custos e
pelas inovações tecnológicas, cria um impasse com relação ao desempenho mínimo
esperado de uma edificação ao longo da sua vida útil, e ao atendimento das
expectativas dos usuários no que se refere aos requisitos de durabilidade,
habitabilidade e sustentabilidade da edificação.
Os princípios de desempenho e construtibilidade estão relacionados diretamente
à qualidade da edificação e à otimização de recursos (financeiros, físicos e
materiais) empregados na sua produção. Dessa forma, o sistema construtivo em
alvenaria estrutural pode ser apresentado como uma solução racionalizada e
competitiva no mercado para a construção desses empreendimentos, com
capacidade de atender a todas as exigências relacionadas ao desempenho e
construtibilidade. Apresenta ainda grandes vantagens técnicas e econômicas, devido
à qualidade dos materiais e da simplicidade construtiva, contribuindo para a redução
de consumo e de desperdício de materiais na obra.
A alvenaria estrutural consiste em um sistema construtivo no qual as paredes
são responsáveis pela vedação e compõem a própria estrutura da edificação, com
capacidade de resistir a grandes tensões de compressão. Sua baixa resistência a
tensões de tração é compensada pela introdução de armaduras. As ações são
distribuídas através das paredes portantes. Ações verticais são o próprio peso da
estrutura mais as ações de ocupação. Ações laterais são resultantes das atuações
dos ventos e desaprumos, e são absorvidas pelas lajes e transferidas para a
alvenaria.
Para que a eficiência do sistema construtivo em alvenaria estrutural seja atingida
plenamente, é necessária a elaboração de projetos ricos em detalhes e informações
técnicas, uso de materiais certificados e da boa execução construtiva, enfatizando a
importância de cada fase no processo de construção. É importante salientar que o
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uso de soluções improvisadas pode comprometer a estrutura, devido aos erros e
falhas que podem causar danos irreversíveis ou até mesmo o colapso da edificação.
Segundo Romano (2003 apud MELLO, 2006) o processo de elaboração de um
empreendimento compreende cinco etapas: planejamento, elaboração de projetos,
preparação para execução, execução, uso e manutenção da edificação. Neste
contexto é possível identificar todas as recomendações necessárias em todas as
fases do processo construtivo em alvenaria estrutural, para obter resultados
positivos na construção de edifícios.
O projeto tem importância fundamental no processo construtivo e deve ser
elaborado por profissional qualificado. O projeto é responsável pelo registro e
transmissão das características físicas e tecnológicas, apresentados de forma clara
e objetiva dada a grande quantidade de informações e detalhes técnicos que devem
ser considerados na fase de execução da obra.
O planejamento e a coordenação são responsáveis pela integração de todas as
informações, permitindo-se desta forma, cumprir com eficiência o cronograma
estabelecido para a execução da obra.
A equipe de mão de obra deve ter conhecimento sobre o sistema construtivo
para a correta aplicação das técnicas construtivas. Essa fase está diretamente
relacionada ao desempenho construtivo da edificação e representa resultados
expressivos no custo final da obra, pela qualidade dos serviços, velocidade de
execução e economia de materiais. Para que sejam atendidos todos esses
requisitos, o mercado da construção civil tem oferecido uma grande variedade de
materiais e equipamentos específicos que contribuem para facilitar a execução e
para a racionalização do sistema construtivo.
Quanto ao requisito de uso e manutenção, surge um impasse com relação ao
desempenho mínimo esperado de uma edificação ao longo da sua vida útil, no que
se refere a erros e vícios construtivos ou problemas decorrentes da falta de
manutenção durante o uso da edificação. Para isso têm-se criado manuais e termos
de garantias esclarecendo e definindo as responsabilidades dos respectivos
envolvidos, como construtor e incorporador do empreendimento, ou como usuários e
proprietários da edificação.
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O sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos pode ser
considerado como uma opção de sistema racionalizado que contribui de forma
significativa para a melhoria da qualidade da construção e aumento da
competitividade entre os empreendedores e construtores. Seu uso, entretanto, deve
ser feito de maneira abrangente, ou seja, atendendo a todas as recomendações
impostas pelo sistema em todas as fases do empreendimento, para que seus
benefícios sejam efetivos e garantam resultados expressivos.
1.1

Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a disseminação do

sistema construtivo no mercado da construção civil, propondo algumas medidas de
racionalização e recomendações técnicas, visando melhorar a interface entre projeto
e execução do sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, para
execução de edifícios que atendam aos requisitos de desempenho.
As recomendações técnicas são apresentadas de modo a enfatizar todas as
potencialidades da alvenaria estrutural, destacando a importância de cada fase da
obra, desde a elaboração dos projetos, à aquisição de materiais e à execução da
obra, para que os edifícios sejam construídos com aproveitamento de todos os
recursos que o sistema construtivo pode oferecer.
Desta forma, pretende-se incluir, num único documento, recomendações
práticas bem sucedidas em obras, agregando informações ao acervo técnico de
alvenaria estrutural de blocos cerâmicos.
1.2

Justificativa
A grande demanda e o crescimento do mercado imobiliário servem como

estímulo para o setor da construção civil investir em tecnologias racionalizadas para
atender ao mercado com agilidade e eficiência.
O setor da construção civil não está totalmente preparado para absorver essas
tecnologias a curto prazo, impondo aos construtores a necessidade de buscar
soluções alternativas para enfrentar os seguintes desafios: falta de mão de obra
qualificada; pouca disponibilidade de materiais com certificação; escassez de
profissionais que detenham conhecimento suficiente das tecnologias; coordenação e
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planejamentos inadequados para construção de edifícios com excelência no
desempenho.
Dessa forma, justifica-se a relevância de contribuir para que o sistema
construtivo em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos seja difundido no setor da
construção civil, enfatizando a importância dos seguintes fatores:
a) Elaboração de projetos ricos em detalhamentos, com prioridade nas
imposições do sistema construtivo;
b) Uso de materiais certificados, principalmente os blocos, as argamassas e
os grautes, principais responsáveis pela estrutura da edificação;
c) Execução da obra por equipes de mão de obra que detenham
conhecimento das técnicas construtivas.
1.3

Método do trabalho
A metodologia de trabalho consistiu basicamente na pesquisa de informações

técnicas levantadas em projetos, e soluções adotadas nos canteiros de obras.
A pesquisa bibliográfica incluiu trabalhos técnicos, publicações, normas
técnicas vigentes, livros e revistas técnicas.
A documentação fotográfica incluída no presente trabalho destaca a
importância dos detalhes construtivos, ilustrando procedimentos adotados nos
canteiros de obras que repercutem de forma expressiva nos resultados bem
sucedidos da obra.
1.4

Estrutura do trabalho
O trabalho está organizado em dez capítulos distintos, abrangendo, de modo

geral, todas as fases construtivas, para que a alvenaria estrutural seja utilizada de
maneira eficiente, econômica e segura, na execução de um determinado
empreendimento.
O Capítulo-1, “Introdução”, descreve os objetivos, justificativas e metodologias
utilizadas no trabalho.
No Capítulo-2, “Origem e evolução da alvenaria”, é apresentado um breve
histórico ilustrando as construções usadas pelo homem como habitação, desde a
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pré-história até os dias de hoje, com a utilização da alvenaria como sistema
construtivo.
O Capítulo 3, “Sistema construtivo em alvenaria estrutural”, tem a finalidade de
esclarecer as particularidades do sistema construtivo e o desempenho esperado
quanto à segurança, habitabilidade e sustentabilidade da edificação ao longo de sua
vida útil.
Para o sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos devem
ser consideradas “As características técnicas da alvenaria” apresentadas no
Capítulo 4, para o atendimento aos requisitos citados no capitulo anterior.
No Capítulo 5, “Materiais”, há uma breve descrição dos materiais básicos que
compõem o sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos,
destacando-se a importância do uso de materiais certificados e normalizados, e da
realização de ensaios para comprovação de resultados requeridos conforme
especificado em projetos.
“A importância dos projetos” para o sistema construtivo é descrita no Capítulo
6, destacando o projeto como o principal articulador e indutor de todas as ações,
garantindo o emprego eficiente da tecnologia.
O sistema construtivo em alvenaria estrutural apresenta como uma das
principais vantagens a facilidade de execução, dado o processo repetitivo das
ações, trazendo ganho na produtividade. A importância da qualificação da mão de
obra e o uso de técnicas racionalizadas estão descritos no Capítulo 7, “Execução da
alvenaria estrutural”.
“A interface da alvenaria com outros elementos construtivos”, no Capítulo 8,
apresenta as vantagens do uso de elementos construtivos racionalizados para os
edifícios de alvenaria estrutural.
O capítulo 9, “Problemas Patológicos Típicos”, refere-se aos problemas que
podem ocorrer devido às falhas e erros cometidos durante a execução da obra, ou
que possam surgir durante a vida útil da edificação.
São apresentadas as “Conclusões” finais no capítulo-10.
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2

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA ALVENARIA
A alvenaria está entre as mais antigas formas de construção utilizadas pelo

homem. Os materiais mais usados na construção civil desde a pré-história são a
pedra, a madeira e o tijolo, empregados na construção de habitações, monumentos
e templos religiosos. O tijolo é considerado o material mais antigo elaborado pelo
homem, usado por diversos povos ao longo do desenvolvimento da humanidade.
Segundo Cunha (2001), os materiais que possuem aplicação mais antiga são os
blocos de pedra, usados pelos egípcios, gregos e romanos na construção de
templos e pirâmides.
De acordo com Gomes (1974), os egípcios possuíam diversas variedades de
rochas naturais. Já os gregos utilizavam o mármore; os romanos valiam-se de
rochas de origem vulcânica, como a pozolana, que misturada com a cal, água e
agregados diversos, resultava em um tipo de concreto. Essa mistura foi um fator
determinante para a origem da alvenaria.
Devido às grandes jazidas de argila na região dos rios Eufrates e Tigre, as
construções Assírias e Persas eram feitas com tijolos queimados ao sol, chamados
de adobe. Eram produzidos com uma mistura de solo argiloso, areia e água, sendo
conformados por simples amassamento e rolamento manual. De acordo com
Lourenço (1996), no período de 8350 a 7350 a.C. teriam sido desenvolvidos os
primeiros tijolos de barro queimados ao sol (SILVA, 2003).

Figura 1 – Cidade de Arg-é-Bam
Fonte: WIKIPEDIA (2011)
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Arg-é-Bam, no Irã, a maior cidade do mundo construída em adobe, hoje
considerada Patrimônio da Humanidade, foi edificada na Rota da Seda em 550 a.C.,
permanecendo habitada até 1850 D.C (figura 1). Infelizmente, em 26 de dezembro
de 2003, a cidade foi em grande parte destruída por um terremoto, e está sendo
reconstruída. (PARSEKIAN, 2008).
No início do século XIX, quando se pretendia construir um edifício, iniciava-se a
preparação da argila para fabricação dos tijolos necessários à construção. Mais
tarde, essa produção passou a ser em maior escala. Com o advento da Revolução
Industrial, melhoravam os meios de transporte e iniciava-se a mecanização na
produção dos materiais de construção, introduzindo-se em 1835 uma nova máquina
para preparar e moldar os tijolos maciços, os quais tinham forma de paralelepípedo
(LOURENÇO, 1999).
Em 1846, em Vancouver, Canadá, a Hudson´s Bay Company estabeleceu uma
indústria cuja produção de tijolos era mais sofisticada e organizada. A pasta de
argila era introduzida em um moinho com um eixo central com lâminas, as quais
rodavam com a ajuda de um cavalo e permitiam obter uma pasta com a consistência
desejada. Cada molde, contendo seis tijolos, era cheio e levado para a zona de
secagem, local em que eram retirados os moldes. Os tijolos secavam ao ar por um
ou dois dias e depois disso eram levados ao forno, onde iam cozer durante 14 dias.
Com o avanço no processo de fabricação do tijolo, devido ao desenvolvimento
de máquinas a vapor, o processo passou a consistir em forçar o pó da argila quase
seco em moldes sob forte pressão, conduzindo-os em seguida ao forno. Em 1858,
Hoffman, na Alemanha, projetou o primeiro forno semi-contínuo, constituído por um
anel circular com diversas câmaras, que se comunicava a uma chaminé central
através de tubos (LOURENÇO, 1999).
Na primeira metade do século XIX surge o tijolo furado produzido manualmente,
até que, em 1843, foi patenteado o processo mecânico de furar tijolos. Dois anos
depois, Robert Beart aperfeiçoou o sistema, de modo mais eficiente e econômico,
produzindo tijolos com furos circulares ao longo de sua maior dimensão
(LOURENÇO, 1999).
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Entre 1889 e
construído

o

1891,

edifício

em

Chicago, foi

Monadnock

Building,

projetado e edificado por D.H.Burnham, com 16
pavimentos e 65 metros de altura. Suas paredes
inferiores possuem 1,8 m de espessura (figura 2)
(ACCETTI, 1998).

Figura 2 – Edifício Monadnock Building.
Fonte: WIKIPEDIA (2011)

No início do século XX, com o advento do aço e do concreto, surgem novos
sistemas construtivos já com melhor embasamento científico, possibilitando a
construção de estruturas esbeltas e de grandes alturas, produzindo uma verdadeira
revolução arquitetônica e estrutural, deixando a alvenaria relegada a segundo plano.
Segundo Franco (1987), o primeiro relato do uso racional da alvenaria estrutural
produzida com base em estudos teóricos e experimentais foi publicado na Índia, em
1923, por A. Brener, verificando-se, a partir dessa época, a realização de grande
número de pesquisas com intuito de equacionar o comportamento da alvenaria
estrutural.
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Conforme figura 3, o edifício Philadelphia
Citty Hall, sede do governo local, foi projetado
pelo

arquiteto

escocês

John

McArthur

e

construído entre 1871 e 1901 nos Estados
Unidos. Mesmo após 130 anos de construção, é
considerado hoje como o maior prédio em
alvenaria estrutural já construído; sua torre
central tem 167 m de altura e no pavimento
térreo há paredes com 6,7 m de espessura.

Figura 3 – Edifício Philadelphia City Hall
Fonte: WIKIPEDIA (2011)

Em 1951, na Suíça, o engenheiro e professor Paul Haller dimensionou e
construiu um edifício de 13 pavimentos, com 41,40 m de altura em alvenaria não
armada, com paredes internas resistentes de 15 cm de espessura e paredes
externas de 37,5 cm, causando uma verdadeira revolução no uso da alvenaria
estrutural não armada. Diversos edifícios foram construídos na Inglaterra, Alemanha,
Suíça e Estados Unidos, mesmo em regiões de abalos sísmicos, nesse caso,
utilizando-se a alvenaria armada (ACCETTI, 1998).
Na sequência, em Zurique, em 1954, foi construído um edifício com 20 vinte
pavimentos e paredes de 32 cm de espessura, considerado por muitos como o
primeiro prédio com paredes portantes de alvenaria projetado racionalmente
(MACHADO, 2001).
Nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, a alvenaria estrutural armada teve um
grande desenvolvimento na construção de hotéis. Como exemplo, o Hotel Excalibur,
em Las Vegas, inaugurado em 1990, constituído de quatro torres de 28 pavimentos
cada um, com paredes estruturais armadas, com espessura de 29 cm nos cinco
primeiros pavimentos e, nos demais, com 19 cm de espessura (MACHADO, 2001).
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2.1 Alvenaria estrutural no Brasil
Segundo Sabbatini (1984), a alvenaria estrutural no Brasil, em sua fase inicial,
foi dimensionada empiricamente. Um exemplo disso foi à utilização da alvenaria
estrutural armada para edifícios de baixa altura. Devido à influência americana, os
cálculos especificavam alvenaria armada com a finalidade de dar ductilidade à
estrutura, evitando uma ruptura frágil durante a ação sísmica. Entretanto, aqui no
Brasil muitos profissionais usavam o sistema entendendo que essa armadura tinha
função de aumentar a resistência à compressão dos elementos.
Na década de 60, em busca de um sistema construtivo racionalizado e
econômico, a alvenaria estrutural passou a ter um grande impulso como sistema
construtivo. Sabbatini (1984) cita São Paulo como grande precursor da alvenaria
estrutural no país.

Figura 4 – Conjunto Habitacional Central Park da Lapa.
Fonte: Manual de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos (2011)

Em 1966, em São Paulo, inicia-se a construção do Conjunto Habitacional
“Central Park da Lapa”, com edifícios de quatro pavimentos em alvenaria estrutural
armada de blocos de concreto, com base nos padrões estrangeiros para o
dimensionamento. No mesmo conjunto, em 1972, são construídos mais quatro
edifícios de 12 pavimentos, usando o mesmo processo construtivo (figura 4). Em
São José dos Campos, é erguido o “Edifício Muriti”, de 16 andares (ABCI, 1990).
Em 1977, em São Paulo, segundo Franco (1987), foi construído o primeiro
edifício de média altura em alvenaria estrutural não armada, o “Edifício Jardim
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Prudência”, com 9 pavimentos com paredes de 24 cm de espessura em blocos
sílico-calcário.
Atualmente estão sendo construídos edifícios altos através desse sistema.
Como exemplos, um edifício construído recentemente na zona Leste da cidade de
São Paulo, com 24 pavimentos, e outros dois edifícios em andamento no Morumbi,
zona Sul, com apartamentos de até quatro dormitórios.
Na zona Oeste de São Paulo, a construtora JHS construiu um prédio
residencial de 18 pavimentos tipo e cobertura, com térreo de 6,0 metros de pé-direito
e dois subsolos. A solução para viabilizar a alvenaria estrutural foi executar uma laje
de transição de concreto no primeiro pavimento, capaz de absorver as ações das
paredes portantes e distribuí-las por pilares até as fundações. Uma das medidas de
economia tomadas pela JHS para viabilizar o empreendimento foi empregar blocos
de concreto com diversas resistências à compressão, de acordo com a faixa de
andar executada (Revista Téchne 34 – mai/jun – 1998. P.26-31).

Encontra-se em construção o edifício “Fit
Terra Bonita” em Londrina, sendo considerado o
mais alto da região Sul do país, com 19
pavimentos em alvenaria estrutural de blocos de
concreto (figura 5).

Figura 5 – Edifício “Fit Terra Bonita” em Londrina.
Fonte: ARQBRASIL (2011)

A Construtora Guidotti, de Piracicaba-SP, adota também a solução de laje de
transição num edifício de 18 andares, em Campinas-SP. Nessa obra, construiu-se a
laje de transição sobre dois subsolos e o térreo, a partir do qual a alvenaria sobe
com blocos de diferentes resistências à compressão, além de outras medidas de
racionalização, como sacadas, escadas e lajes, todas pré-moldadas no canteiro e
içadas por grua (Revista Téchne 34 – mai/jun – 1998. P.26-31).
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2.1.1 Processo produtivo de blocos cerâmicos
A cerâmica vermelha é composta pelos produtos cerâmicos que apresentam
a cor vermelha após a queima. A cor vermelha é resultante da oxidação de
componentes de ferro liberados pela argila. Os materiais cerâmicos apresentam bom
desempenho com relação à ação de agentes químicos, sendo resistentes aos
ataques de ácidos, bases e solventes.
Apesar de muitos anos de utilização dos produtos cerâmicos, seu processo
produtivo sofreu pouca evolução tecnológica. Continuam sendo produzidos com
tecnologia local, baixo consumo de energia, indústria com baixo custo capital,
contribuindo para redução de custo da edificação (MOREIRA e ALMADA, 2008).
De acordo com Ioshimoto e Thomaz (1990), a fabricação de produtos
cerâmicos compreende as fases de exploração da jazida, tratamento prévio da
matéria prima, moldagem, secagem e queima do produto.
A extração da matéria prima é feita a céu aberto, com ajuda de
retroescavadeiras e transportadas até a fábrica por caminhões. O processo de
sazonamento facilita a moldagem por extrusão, evitando inchamento das peças
após a moldagem (Santos e Silva, 1995 apud MOREIRA e ALMADA, 2008). Na
sequência, as matérias-primas são transportadas ao caixão alimentador, onde é feita
a dosagem das quantidades dos materiais para a entrada no processo de produção.
A mistura é conduzida aos desintegradores, onde os grandes blocos são
desagregados e as pedras são separadas. O material é transportado para o
misturador, onde se inicia a homogeneização, adicionando água conforme a
necessidade. A mistura é transferida para o laminador, que tem a função de ajustar
a granulometria, completar a homogeneização e cortar a massa em lâminas. (ABC,
2002 apud MOREIRA e ALMADA, 2008).
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Figura 6 – Maromba e bloco estrutural cerâmico
Fonte: Selecta (2011)

Conforme a figura 6, a moldagem é feita por extrusora ou maromba. A massa
em lâminas é extrusada na forma de uma coluna, com seção variável de acordo com
a boquinha acoplada à máquina; a coluna é seccionada nas dimensões adequadas
ao tipo de produto desejado (Ioshimoto e Thomaz, 1990).
A secagem é por processo artificial - as peças são colocadas em estufas, que
normalmente recuperam gases quentes dos fornos ou possuem fornalhas como
fonte de calor, atingindo temperaturas de até 80ºC. A queima é a fase mais
importante, pois é quando o produto adquire as propriedades adequadas a seu uso:
dureza, resistência mecânica, resistência às intempéries e aos agentes químicos.
Os fornos são contínuos e as peças são colocadas em vagões que se
movimentam ao longo do forno, que é subdividido em zonas de pré-aquecimento,
queima, e resfriamento, com o tempo necessário de 10 a 30 horas para o
aquecimento (730ºC a 870ºC), 6 a 8 horas de temperatura máxima (900ºC a
1000ºC), e 6 a 25 horas para o resfriamento (estagio de aproximadamente 50ºC)
(Roman, 1983 apud MOREIRA e ALMADA, 2008).
Antes da estocagem, os produtos passam por processo de seleção, sendo
descartados os produtos com defeitos. A estocagem é feita no pátio da indústria, em
local limpo, superfície plana e livre de umidade, com pilhas de no máximo 1,80
metros.

32

3

SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA ESTRUTURAL
A alvenaria estrutural é definida por Sabbatini (1984) como um componente

complexo utilizado na construção e conformado em obra, constituído por tijolos ou
blocos unidos entre si por juntas de argamassa, formando um conjunto rígido e
coeso.
A alvenaria estrutural também é definida como construção formada por tijolos e
blocos industrializados de diversos materiais, suscetível de ser projetadas para
resistir a esforços de compressão única ou ainda a uma combinação de esforços,
ligados entre si por argamassa, podendo ainda conter armadura envolta em concreto
ou argamassa no plano horizontal e/ou vertical (ABCI, 1990).
O processo construtivo da alvenaria estrutural difere no aspecto técnico dos
usados tradicionalmente. Sua concepção é dada por um conjunto de painéis
laminares e não de pórticos. O processo construtivo caracteriza-se pelo emprego de
paredes de alvenaria dimensionadas segundo métodos de cálculos racionais, sendo
as paredes a principal estrutura suporte dos edifícios.
Para Franco (1992), a simplicidade deste sistema construtivo apresenta
inúmeras vantagens do ponto de vista construtivo, possibilitando a racionalização do
processo com a conseqüente diminuição de custos e prazos. Tais vantagens
justificam a rápida difusão da alvenaria em praticamente todas as regiões do país.
Segundo Ramalho e Corrêa (2003), a principal vantagem da alvenaria estrutural
consiste na sua simplicidade construtiva quando comparada ao processo construtivo
em concreto armado. Nas obras de edificações em alvenaria estrutural há uma
redução significativa de consumo e desperdício de materiais, com um potencial de
racionalização fundamental para a qualidade da execução e para a fase de uso do
edifício. Algumas das principais características que se apresentam como vantajosas
na adoção desse sistema construtivo são:
a) Economia de fôrmas, sendo usadas somente para a montagem das lajes,
representando redução no consumo de madeiras no canteiro de obras;
b) Redução no consumo de concreto armado, na confecção de fôrmas e na
montagem das ferragens, que demandam tempo e custo;
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c) Redução de especialidades da mão de obra, como carpinteiros e
armadores;
d) Redução significativa na espessura dos revestimentos das paredes,
devido ao controle da qualidade dos blocos;
e) Redução nos desperdícios de materiais, pelo fato das instalações serem
embutidas ou aparentes, sem corte dos blocos;
f)

Menor diversidade de materiais utilizados;

g) Limpeza no canteiro de obras, com menor quantidade de entulho de
construção.
A

alvenaria

estrutural

apresenta

também

algumas

características

que

representam limitações do sistema construtivo:
a) O projeto arquitetônico deve ser adequado ao arranjo espacial das
paredes de acordo com a modulação da obra;
b) É necessária mão de obra qualificada para execução do sistema
construtivo. O desconhecimento sobre materiais e técnicas construtivas
pode resultar em intervenções ineficientes, falhas e manutenção de
construção no edifício em uso;
c) Impossibilidade de remoção posterior das paredes estruturais, dificultando
a mudança de layout dos cômodos. No entanto, é possível resolver
satisfatoriamente essa questão, determinando algumas paredes como
não estruturais, viabilizando uma possível reforma na edificação;
d) Necessidade de elaboração de todos os projetos de estrutura e de
instalações antes de iniciar a execução da obra. Os projetos devem ser
bem

elaborados

com

a

descrição

de

detalhes

construtivos

e

especificações de materiais;
e) Limitação da altura do edifício, de acordo com as características dos
materiais disponíveis no mercado;
f)

Necessidade de compatibilização de informações, pois a falta de
orientação, conhecimento e acompanhamento da obra resultam em erros
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e baixa qualidade dos serviços, reduzindo a economia pretendida no
início da obra;
g) Necessidade de controle rigoroso dos materiais e da execução dos
serviços.
Devido às vantagens e simplicidade da alvenaria estrutural, mesmo com as
limitações acima citadas, existe um vasto campo para se trabalhar no sentido de
aumentar a produtividade, a qualidade, o nível de industrialização e da
racionalização do sistema construtivo.
3.1 Elemento de alvenaria não armado
É o elemento da alvenaria no qual a armadura é desconsiderada para resistir
aos esforços solicitantes (NBR 15812-1, 2010).
3.2 Elemento de alvenaria armado
É o elemento de alvenaria no qual são utilizadas armaduras passivas que são
consideradas para resistir aos esforços solicitantes (NBR 15812-1, 2010).
3.3 Elemento de alvenaria protendido.
É o elemento de alvenaria no qual são utilizadas armaduras ativas (NBR
15812-1, 2010).
3.4 Amarração direta de paredes
É o padrão de ligação de paredes por intertravamento de blocos, obtido com a
interpenetração alternada de 50% das fiadas de uma parede na outra ao longo das
interfaces comuns. (NBR 15812-1, 2010).
A NBR 15270-1 (2005) define família de blocos como sendo um conjunto de
componentes necessários para a construção das alvenarias e suas amarrações,
tendo como característica comum a mesma largura. As figuras 7, 8 e 9, apresentam
alguns exemplos de amarração direta, com o uso da família de blocos de
modulações 15 e 20, que são os mais recomendados comercialmente aqui na região
de Sorocaba-SP.
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Família de blocos - 15

Elevação

Família de blocos - 20

Elevação

2° Fiada
2° Fiada

1° Fiada

1° Fiada

Família de blocos - 15

Família de blocos - 20

Amarração de canto com blocos de

Amarração de canto com blocos de

modulação 15, sendo: 1° e 2° fiadas,

modulação 20, sendo: 1° e 2° fiadas,

usando somente blocos inteiros com

usando bloco inteiro com dimensões de

dimensões de (14x19x29).

(14x19x39) e bloco especial de (14x19x34)
no canto para garantir a amarração.

Figura 7 – Amarração de canto, para família de blocos de modulações 15 e 20.
Fonte: Pessoal (2011)
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Família de blocos - 15

Elevação

2° Fiada

1° Fiada

Módulo de 15

Família de blocos - 20

Elevação

2° Fiada

1° Fiada

Módulo de 20

Amarração em “T”, com blocos de modulação Amarração em ”T”, com blocos de modulação
15, sendo:

20, sendo:

a) 1° fiada, usando blocos inteiros com

a) 1° fiada, usando blocos inteiros com

dimensões de (14x19x29);
b) 2° fiada, usando blocos inteiros com
dimensões de (14x19x29) e para
amarração (14x19x44) na interseção
entre as paredes.

dimensões de (14x19x39) e bloco especial
de (14x19x34) na interseção entre as
paredes;
b) 2° fiada, usando blocos inteiros com
dimensões de (14x19x39) e (14x19x54) que
garantem a amarração na interseção entre
as paredes.

Figura 8 – Amarração tipo “T”, para família de blocos de 15 e 20.
Fonte: Pessoal (2011)
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Família de blocos - 15
Amarração em cruz, com blocos de
modulação 15, sendo:
a) 1° e 2° fiadas, usando blocos inteiros com
dimensões de (14x19x29) e bloco
especial de (14x19x44) para garantir a
amarração na interseção das paredes.
Elevação a
Família de blocos - 20
Amarração em cruz, com blocos de
modulação 20, sendo:
2° Fiada

a) 1° e 2° fiadas, usando blocos inteiros com
dimensões de (14x19x39) e bloco
especial de (14x19x54) para garantir a
amarração na interseção das paredes.

1° Fiada

Figura 9 – Amarração tipo “X”, para família de blocos de 15 e 20.
Fonte: Pessoal (2011)

3.5 Amarração indireta de paredes
É o padrão de ligação de paredes com junta vertical a prumo em que o plano
da interface comum é atravessado por armaduras normalmente constituídas por
grampos

metálicos

devidamente

ancorados

em

furos

verticais

adjacentes

grauteados, ou por telas metálicas ancoradas em juntas de assentamento (NBR
15812-1, 2010).
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3.6 Normas técnicas
Segundo Gomes (2008), as normas que tratam especificamente dos blocos
cerâmicos se encontram nas “Uniform Building Code Specification” dos Estados
Unidos Nas normas italianas e francesas constam as peculiaridades dos blocos
cerâmicos com recomendações sobre o calculo estrutural. As normas mais
modernas e atualizadas para alvenaria estrutural são:
a) Estados Unidos: “Building code requirements for masonry structures”;
b) Grã-Bretanha, “BS 5628 Part 1- Code of practice for use of masonry.
Structural use of unreinforced masonry”;
“BS 5628 Part 2- Code of practice for use of masonry. Structural use of
unreinforced masonry”. Com base no conhecimento desse país na alvenaria de
tijolos maciços, com grande resistência a compressão, 50MPa, 70MPa ou maior;
c) Eurocode 6 – “Eurocode for masonry, ENV 1996-1-1: guidance and
worked examples”, norma de alvenaria estrutural dos países da CEE
(ainda em projeto em 2001);
d) Alemanha: “DIN 1053/96 – “Masonry – Part 1 – Design and construction”
(para alvenaria não armada), DIn 1053/90 – “Masonry – Part 3 – Design
and construction” (para alvenaria armada), “DIN 1053/78 – Masonry – Part
4 – Building of prefabricated brickwork components” (para painéis de
alvenaria ou mistos);
e) Brasil: relativamente aos blocos cerâmicos, são válidas as seguintes
normas:
 NBR 15270-1 Componentes cerâmicos – Parte 1: Blocos cerâmicos
para alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos;
 NBR 15270-2 Componentes cerâmicos – Parte 2: Blocos cerâmicos
para alvenaria estrutural – Terminologia e requisitos;
 NBR 15270-3 Componentes cerâmicos – Parte 3: Blocos cerâmicos
para alvenaria estrutural e de vedação – Métodos de ensaio;
 NBR: 15812-1 Alvenaria Estrutural – Blocos Cerâmicos – Parte 1:
Projetos;
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 NBR: 15812-2 Alvenaria Estrutural – Blocos Cerâmicos – Parte 2:
Execução e Controle de Obras.
3.7 Desempenho da edificação.
A NBR 15575 (2010) define desempenho como um conjunto de requisitos e
critérios estabelecidos para um edifício habitacional e seus sistemas, com base em
exigências do usuário, independente da sua forma ou dos materiais constituintes.
Para Becker (1999 apud RAUBER, 2005), a aplicação do conceito de
desempenho na indústria da construção consiste em traduzir as necessidades e
expectativas dos usuários em requisitos técnicos e critérios quantitativos de
desempenho. Assim, ressalta-se a importância de identificar e mensurar todas essas
necessidades e expectativas como forma de garantir o sucesso do empreendimento.
Considera-se para todos os efeitos, que estejam atendidas todas as exigências
do usuário quando atendidos os requisitos e os critérios de desempenho
estabelecidos na NBR 15575 (2010), como:
a) Segurança: estrutural, contra fogo e no uso e operação;
b) Habitabilidade: relativos à estanqueidade, conforto térmico, acústico,
lumínico,

qualidade

do

ar,

saúde

e

higiene,

funcionalidade

e

acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico;
c) Sustentabilidade: relativos à durabilidade, manutenibilidade e impacto
ambiental.
O desempenho da edificação é também considerado após a conclusão da
obra, durante o uso e operação da edificação. Cabem aos construtores e
incorporadores elaborar um manual de operação, uso e manutenção, orientando
seus usuários e proprietários sobre os procedimentos de manutenção para que
sejam mantidas as condições adequadas de uso da edificação e mantendo o
desempenho esperado ao longo da sua vida útil.
Vida útil (VU) é definida como o período de tempo durante o qual o edifício ou
seus sistemas mantêm o desempenho esperado quando submetidos às atividades
de manutenção predefinidas em projeto.
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Vida útil de projeto (VUP) é o período estimado de tempo em que um sistema é
projetado para atender aos requisitos de desempenho estabelecidos de acordo com
a norma NBR 15575-1 (2010), desde que cumprido o programa de manutenção
previsto no manual de operação de uso e manutenção.
Vida útil requerida (VUR) é definida para atender às exigências do usuário a
serem

estabelecidas

em

projeto

ou

em

especificações

de

desempenho,

especificados na NBR 15575-1 (2010).

Tabela 1 – Vida útil de projeto (VUP)
SISTEMA
Estrutura
Pisos internos
Vedação vertical externa
Vedação vertical interna
Cobertura
Hidrossanitário
Fonte: NBR 15575-1 (2010)

VUP
mínima em anos
≥ 40
≥ 13
≥ 40
≥ 20
≥ 20
≥ 20

De acordo com a tabela 1 – Vida útil de projeto, o prazo de vida útil a ser
considerado deve ser o período a partir da data de conclusão do edifício, ou data da
expedição dos Autos de Conclusão de Edificação. Nos casos em que os requisitos
de desempenho da NBR 15575 tenham sido atendidos, e se não surgirem patologias
significativas num período de 50% dos prazos de vida útil de projeto (VUP) após a
entrega da obra, considera-se atendido o requisito de vida útil de projeto (VUP).
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4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ALVENARIA
Para o sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos devem

ser consideradas as seguintes características técnicas.
4.1

Resistência à compressão da alvenaria
Deve ser feita a caracterização da resistência à compressão dos materiais,

antes de iniciar a sua aplicação na obra.
A caracterização da alvenaria deve ser feita através de ensaios de prisma, ou
de pequenas paredes, ou ainda de paredes em escala natural executadas com
blocos, argamassas e graute de mesma origem e características dos quais serão
utilizados na estrutura, e nos números mínimos de corpos de prova, estipulados de
acordo com a tabela 2 (NBR 15812, 2010).

Tabela 2 – Número mínimo de corpos de prova por tipo de elemento de alvenaria.
Tipo de elemento de
Número de
alvenaria
corpos de prova
Prisma

12

Pequena parede

6

Parede
3
Fonte: NBR 15812-2 (2010, p.9)

Os ensaios de prisma e de pequena parede devem ser realizados de acordo
com os métodos de ensaios da NBR 15812-2 (2010), e para paredes deve ser de
acordo com a NBR 8949 (1985).
A resistência característica à compressão simples da alvenaria fk deve ser
determinada com base em ensaios de paredes (ABNT NBR 8949) ou estimada
como 70% da resistência característica de compressão simples de prisma fpk ou 85%
da pequena parede fppk, de acordo com a NBR 15812-1 (2010).
A resistência de cálculo é obtida pela resistência característica divida pelo
coeficiente de ponderação das resistências. Os valores de coeficientes de
ponderação das resistências de acordo com a NBR 15812-1 (2010) para verificação
no ELU estão indicados conforme tabela 3.
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Tabela 3 – Valores de ɤm
Combinações
Normais
Especiais ou de
construção
Excepcionais

Alvenari
a

Graute

Aço

2,0

2,0

1,15

1,5

1,5

1,15

1,5

1,5

1,0

Fonte: NBR 15812-1 (2010, p.10)
Obs: Para a aderência entre o aço e o graute, ou argamassa que o envolve, deve
ser utilizado o valor de ɤm = 1,5.
Os limites estabelecidos para o ELS não necessitam de minoração.

A segurança deve ser verificada em relação aos Estados-limites Últimos (ELU),
considerando:
a) ELU da perda do equilíbrio da estrutura, admitida como corpo rígido;
b) ELU de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no todo ou
em parte;
c) ELU de esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no todo ou
em parte, considerando os efeitos de segunda ordem;
d) ELU provocado por solicitações dinâmicas;
e) ELU de colapso progressivo;
f)

Outros que possam ocorrer em casos especiais.

Também deve ser verificada a segurança em relação aos Estados-limites de
Serviço (ELS), que estão relacionados à durabilidade, aparência, conforto do usuário
e funcionalidade da estrutura além de danos que comprometam o aspecto estético
da construção, ou a durabilidade da estrutura, como as deformações e vibrações
excessivas (NBR 15812-1, 2010).
Garcia (2000) pôde comprovar em sua pesquisa a influência da resistência da
argamassa na resistência da parede. Observou que, para obter resistências
satisfatórias para as paredes, a argamassa deve apresentar resistência à
compressão aproximadamente igual à do bloco. Caso contrário, pode apresentar
uma redução da resistência do conjunto.
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Santos (2008) concluiu em sua pesquisa que o tipo de bloco utilizado na
composição das paredes de alvenaria tem fundamental importância, pois as
diferenças nas formas, dimensões e materiais utilizados podem gerar um diferente
comportamento na estrutura quando sujeitas à ação de compressão.
O mesmo autor salienta a existência de diversos fatores que influenciam a
resistência da alvenaria, entre eles:
a) A espessura da junta de argamassa;
b) Tipo de assentamento dos blocos;
c) Geometria dos blocos;
d) Resistência à tração dos blocos;
e) Índice de absorção dos blocos;
f)

Resistência à compressão da alvenaria;

g) Resistência à compressão da argamassa;
h) Fator de eficiência;
i)
4.2

Módulo de elasticidade dos materiais.

Ações e segurança em sistemas estruturais.
Segundo Oliveira (2009), para analisar a distribuição das ações horizontais,

deve-se definir quais solicitações serão consideradas no projeto e tipo de estrutura
que será submetida a essas ações. Podem ser considerados como agentes das
ações horizontais, os ventos, os desaprumos, empuxos e sismos.
A mesma autora salienta ainda a importância de analisar a ações horizontais
nos edifícios de alvenaria estrutural, tendo em vista que tais ações podem introduzir
tensões de tração nas paredes. Essas ações podem ser permanentes e/ou
variáveis.
As ações de desaprumo surgem devido à excentricidade originada durante a
construção, e produzem forças horizontais. Ramalho e Corrêa (2003) sugerem tomar
como base a norma alemã DIN 1053 (DIN, 1974), a qual prescreve que a estrutura
estará sujeita ao acréscimo de esforços em função dos desaprumos construtivos
(OLIVEIRA, 2009).
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O sistema de contraventamento é fundamental no comportamento de
estruturas, principalmente no caso de edifícios mais altos. As paredes devem ter
comprimento suficiente para prover a rigidez necessária e conferir condições
adequadas

de

apoio.

A

estabilidade

lateral

depende

das

paredes

de

contraventamento e dos diafragmas horizontais. (OLIVEIRA, 2009).
O vento é a movimentação do ar que ocorre devido à diferença de pressão na
atmosfera, podendo ocorrer nas mais variadas direções, sentidos, intensidades e
duração. A ação do vento deve ser prevista no cálculo de todos os tipos de
estruturas, considerando o local, as dimensões da edificação, tipo de ocupação e
tipo do terreno.
As ações verticais dependem do tipo de utilização da edificação. São
resultantes dos carregamentos que atuam diretamente sobre as paredes resistentes,
ou sobre as lajes que transmitem as ações para as paredes. Essas ações podem ser
permanentes e/ou variáveis.
Para o dimensionamento da estrutura são levadas em consideração as ações
que produzem estado de tensão nos elementos estruturais. A tabela 4 mostra a
classificação das ações que devem ser consideradas no cálculo de uma estrutura
para garantir sua integridade.
Tabela 4 – Classificação das ações
Peso próprio
Peso dos elementos de
Diretas
construção
Peso dos elementos fixos
Empuxo de terra e líquidos
Permanentes
Recalques
Retração
Indiretas
Fluência
Erros execução geométricos
Protensão
Ações acidentais
Diretas
Ação do vento
Variáveis
Ações de construção
Indiretas
Variação de temperatura
Ações dinâmicas
Furacão
Excepcionais
Indiretas
Terremotos
Explosões
Fonte: Parsekian (Cálculo de Alvenaria Estrutural em Blocos Cerâmicos, 2008, p.106).
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As ações verticais são definidas na norma NBR 6120, 1980.
As ações do vento conforme NBR 6124, 1988.

Para o dimensionamento da estrutura, considerando as ações permanentes
diretas, pode-se utilizar o valor de 12 kN/m3 como massa específica para alvenaria
de blocos cerâmicos vazados, acrescentando mais a massa do graute, quando
existente (NBR 15812-1, 2010).
A verificação da segurança de uma estrutura deve ser observada com relação
aos estados limites, nos quais a mesma deixa de cumprir suas finalidades, e que
são identificados a seguir.
Estados limites últimos (ELU) referem-se aos valores máximos das
capacidades resistentes do sistema estrutural. Os estados limites podem ser
alcançados por diversas causas: a perda de equilíbrio da estrutura admitida como
corpo rígido; esgotamento da capacidade de resistência, no todo ou em parte;
solicitações dinâmicas e colapso progressivo (PARSEKIAN, 2008).
Estados limites de serviço (ELS) estão relacionados aos critérios de
funcionalidade e durabilidade. Os estados limites podem ser alcançados devido a
deformações excessivas, fissurações e vibrações excessivas e corrosão que
comprometem a integridade da estrutura (PARSEKIAN, 2008).
Tabela 5 – Incertezas na segurança de uma estrutura
Fatores aleatórios

Principais causas de incertezas

Grandezas consideradas

Resistência dos materiais

Variabilidade dos materiais, defeitos de
ensaios, correlação entre corpos de prova
e realidade.

Resistência característica dos
materiais.

Valores das ações

Variabilidade das ações não permanentes,
variabilidade de pesos próprios.

Valor característico das
ações.

Processo de cálculo

Precisão das hipóteses de cálculo, erros
numéricos, graus de rigor no cálculo.

Características
geométricas e mecânicas
da estrutura real.
Outros

Defeitos de execução

Erros de previsão, erros de interpretação.

Valor de cálculo das ações.
Resistência de cálculo dos
materiais, valores de cálculo
das ações.
Valores de cálculo das ações.

Fonte: Parsekian (Cálculo de Alvenaria Estrutural em Blocos Cerâmicos, 2008, p.124).
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De acordo com a tabela 5, são identificados os principais fatores:

4.3

•

Para considerar a variabilidade dos dois primeiros fatores da tabela, os cálculos são
feitos a partir dos valores característicos das ações e das resistências dos materiais;

•

Quanto aos demais fatores, suas incertezas são cobertas transformando-se em
valores característicos acima mencionados em valores de cálculo, mediante o
emprego de coeficientes de segurança;

•

A partir das ações de cálculo, são determinadas as solicitações atuantes de cálculo;
a partir das resistências de cálculo são determinadas as resistências limites (no
estado limite da estrutura);

•

O cálculo busca comprovar que, para cada estado limite imaginável, as solicitações
de cálculo são inferiores às resistências de cálculo.

Isolação acústica da alvenaria
A norma NBR 15575 (2010) estabelece vários requisitos para que uma

edificação possa atender as exigências dos usuários, em termos de habitabilidade e
uso. Embora a norma seja para edifícios habitacionais de até cinco pavimentos,
alguns dos requisitos podem ser considerados para edifícios maiores. É o caso do
desempenho acústico.
Os efeitos da exposição a excessivos volumes de ruídos podem causar danos
e perturbações ao ser humano. No ar, a propagação do som se dá por ondas
longitudinais, que atravessam de um ambiente para outro, através de aberturas de
portas e janelas, vibrações na estrutura e outros. O isolamento de ruídos é uma
maneira de atenuar essa transmissão sonora entre dois ambientes através da
colocação de um obstáculo que impeça a passagem das ondas de transmissão
(SANTOS NETO, 2006).
O conforto acústico vem sendo cada vez mais exigido pelos proprietários e
usuários da edificação. Para garantia desse conforto devem ser levadas em
consideração as condições de geração, propagação e recepção de sons na
edificação. É necessário haver um bom isolamento acústico aéreo entre unidades
residenciais

e

entre

ambientes

internos

da

mesma

unidade

residencial,

considerando ruídos aéreos de fachada e ruídos contínuos como os de elevadores,
instalações prediais, bombas, motores, ar condicionado e outros.
O isolamento acústico é projetado a partir do desempenho acústico dos
sistemas compostos de materiais, componentes e elementos, de modo a assegurar
conforto acústico em termos de nível de ruído de fundo transmitido via aérea e
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estrutural, bem como privacidade acústica, em termos de não inteligibilidade à
comunicação verbal (NBR 15575, 2010).
Santos Neto (2006) realizou ensaios em paredes de bloco estrutural cerâmico,
nas dimensões de 4,10 m de largura e 3,20 m de altura, na separação das duas
câmaras reverberantes, para a execução dos ensaios acústicos. Em seus ensaios
foram usados blocos de 7,0 MPa vazados e ranhurados (14x19x29 cm), com juntas
de argamassa de assentamento de 1,0 cm de espessura na horizontal e na vertical.
Uma borracha com 7,5 cm de largura e 5,0 mm de espessura foi colocada nas
bordas laterais e superior da parede para diminuir o vazamento da energia sonora
da alvenaria estrutural para as superfícies de concreto da câmara. A parede foi
revestida em ambas as faces com 1,0 cm de espessura em reboco, totalizando a
espessura da parede em 16,0 cm. Quando comparado os resultados dos ensaios
em paredes não revestidas e revestidas em ambas as faces, observa-se que houve
um ganho no índice de redução sonora em torno de 42 dB, com o uso do
revestimento, devido ao aumento da parcela de energia sonora refletida, da massa
superficial da parede e da rigidez do sistema.
Ferreira Neto e Bertoli (2008) realizaram ensaios no Laboratório de Conforto
Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios no Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT, considerando paredes de blocos cerâmicos de vedação (14x19x39 cm),
assentados com argamassa nas juntas vertical e horizontal com espessura de 1,0
cm, revestidas com gesso em ambas as faces com 1,0 cm de espessura, e
apresentaram valor de 42 dB como resultado dos estudos.
Ambos os trabalhos de pesquisa apresentaram resultados com valor de 42 dB,
atendendo ao mínimo de desempenho de acordo com a NBR 15575 (2010).
4.4

Isolação térmica da alvenaria
Na pesquisa realizada por Ribeiro e Souza (2009), foi analisado o desempenho

térmico de paredes de alvenaria estrutural, executadas com blocos da família 15 e
20 com diferentes materiais. Para analisar as perdas e ganhos de calor, foi usado o
modelo típico “H” de edifício de quatro pavimentos com quatro apartamentos por
andar, considerando as áreas de aberturas das fachadas. Desta forma, concluíram
que a variação do tipo e espessura do revestimento pouco influi no coeficiente de
transmissão térmica. Porém, a comparação de paredes executadas com materiais
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diferentes para uma mesma modulação, e modulação diferente para o mesmo
material, apresentaram coeficientes térmicos com diferenças consideráveis. Com
base nos resultados, salienta-se que a orientação das aberturas na edificação influi
diretamente no desempenho térmico, sendo considerado como um item importante
para a definição da arquitetura. Para a alvenaria estrutural, o bloco é o elemento que
mais influencia no desempenho térmico, sendo que as paredes executadas com
blocos da família 20 são mais eficientes que os de 15, devido à espessura das
paredes da alvenaria.
Na ausência de dados experimentais para alvenaria estrutural de blocos
cerâmicos, pode-se adotar o valor igual a 6,0 x 10-6º C-1 para o coeficiente de
dilatação térmica linear. (NBR 15812-1, 2010).
Seguem na tabela 6 os valores que servem de parâmetros para as alvenarias
de bloco cerâmico.
Tabela 6 – Desempenho termo-acústico
BLOCO CERÂMICO

MASSA
2

(kg/m )
80
~120
103
~143

9 cm s/ revest.
9 cm c/ revest.
14 cm s/revest.
14 cm c/revest.
lamin. 11,5 cm
s/revest.
131
lamin. 11,5 cm
c/revest.
~171
Fonte: FRANCO (PCC 2515)

4.5

MASSA

RT

AMORT. ACÚSTICO

UNIT. (kg)
4,2
4,2
6
6

(m , 'C/W)
0,55
0,59
0,63
0,67

(dB)
42
47
45
48

3,3

0,48

47

3,3

0,53
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2

Resistência ao fogo da alvenaria
A resistência ao fogo é o tempo durante o qual os elementos da construção

sujeitos a uma elevação padronizada de temperatura mantêm a sua estabilidade
estrutural e integridade, não permitindo a elevação acentuada de temperatura no
lado não exposto ao fogo nem a passagem de gases quentes ou chamas (FRANCO,
PCC 2515).
Os principais fatores considerados para verificação da resistência ao fogo
durante a execução de ensaio são:
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a) A estabilidade da estrutura de modo que não haja ruptura com a carga de
serviço;
b) A integridade da estrutura de modo que não entre em colapso, e nem
apresente trincas e deformações excessivas;
c) A estanqueidade, de modo que não permita a passagem de gases ou
chamas;
d) A isolação térmica do ambiente.
As principais variáveis consideradas para verificação da resistência ao fogo
são:
a) A espessura das paredes;
b) A monoliticidade da alvenaria, considerando o preenchimento das juntas e
aderência do material;
c) O tipo de bloco considerando as suas dimensões, geometria e material;
d) O revestimento, considerando o tipo, a espessura e a integridade do
material (FRANCO, PCC 2515).
Na tabela 7 seguem os valores referentes ao bloco cerâmico, conforme
ensaios realizados por Franco.

Tabela 7 – Resistência ao fogo de alvenarias (em horas).
BLOCO

ESP.
(cm)

concreto vedação
19
concreto estrutural
14
concreto celular
10
cerâmico estrutural
14
cerâmico vedação
9
cerâmico estrutural
14
armado
Fonte: FRANCO (PCC 2515)

CORTA (1) PARA CHAMA (2)
FOGO

ESTÁVEL (3)
AO FOGO

4h
1h
3h
2h
1h

4h

4h

4h
1,5 h

4h
1,5 h

1,5 h

2h

2h

(1) parede corta fogo: limitação de temperatura radiante.
(2) parede para-chamas: evitar a passagem de fumaça e língua de fogo.
(3) parede estável ao fogo: estabilidade do material.
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Em função de variações nas características geométricas dos blocos e até do
próprio material constituinte, os valores de resistência ao fogo das alvenarias podem
apresentar variações significativas, ilustrando-se tais variações com valores de
ensaio realizados no IPT, conforme tabela 8.

Tabela 8 – Resistência ao fogo de alvenarias (em minutos).

Fonte: Apresentação de aula, Prof. Ercio Thomaz (YCON, 2007)
Resistência ao fogo: propriedade de um elemento de construção resistir à ação do fogo por
um período de tempo, atendendo aos critérios de integridade, estanqueidade e isolação
térmica.
Isolante térmico: capacidade de um elemento construtivo de impedir a ocorrência, na face
que não esta exposta ao incêndio, de incrementos de temperaturas maiores que 140˚C na
média dos pontos de medida e 180˚C em qualquer outro ponto de medida.
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4.6

Propriedades elásticas da alvenaria de blocos cerâmicos
Os valores das propriedades elásticas da alvenaria podem ser adotados de

acordo com a Tabela-9.

Tabela 9 – Propriedades de deformação da alvenaria
Propriedade

Valor

Valor Máximo

Módulo de deformação
longitudinal

600 fpk

12 GPa

Coeficiente de Poisson

0,15

Fonte: NBR 15812-1 (2010)
Para verificações de ELS recomenda-se reduzir os módulos de deformação em 40%, para
considerar de forma aproximada o efeito da fissuração da alvenaria.

4.7

Expansão por umidade da alvenaria de blocos cerâmicos
Na ausência de dados experimentais, o coeficiente de expansão por umidade

da alvenaria pode ser admitido igual a 0,03% (300 x 10-6 mm/mm) (NBR 15812-1,
2010).
4.8

Fluência da alvenaria de blocos cerâmicos
Para efeitos de avaliação aproximada de ELS, a deformação final, com a

inclusão da fluência, deve ser considerada no mínimo igual ao dobro da deformação
elástica. (NBR 15812-1, 2010).
4.9

Aderência da alvenaria de blocos cerâmicos
Os valores da resistência característica da aderência podem ser adotados de

acordo com a Tabela – 10.

Tabela 10 – Resistências características de aderência (MPa).
Tipo de aderência
Entre aço e argamassa

Barras corrugadas
0,10

Entre aço e graute
2,20
Fonte: NBR 15812-1 (2010).

Barras lisas
0,00
1,50
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5

MATERIAIS
Os componentes básicos da alvenaria devem apresentar características

mínimas de desempenho e conformidade com as especificações da norma. As
propriedades de uma parede dependem da composição dos materiais constituintes,
como: bloco, argamassa, graute e armadura. A seguir são resumidas as principais
características dos materiais (PARSEKIAN, 2008).
5.1

Bloco estrutural cerâmico.
O bloco é o componente mais importante da alvenaria estrutural sendo

responsável pela resistência à compressão das paredes. Determina a modulação da
alvenaria, possui durabilidade frente aos agentes agressivos (umidade, variação de
temperatura e ataque por agentes químicos), resiste ao fogo e tem dimensões
uniformes (PARSEKIAN, 2008).
Segundo Ramalho e Corrêa (2003), quanto à forma, as unidades podem ser
maciças ou vazadas, sendo denominados tijolos ou blocos. São consideradas
maciças aquelas que possuem um índice de vazios de no máximo 25% da área
total. Se os vazios excederem esse limite, a unidade é classificada como vazada.
Para Cavalheiro (1995 apud SANTOS NETO, 2006), os blocos diferenciam-se
dos tijolos, basicamente, por terem maiores dimensões que as máximas destes (250
x 120 x 55 mm, de comprimento, largura e altura, respectivamente).
As definições dos componentes cerâmicos de acordo com a norma NBR
15270-2 (2005) são:

a)

b)

Figura 10 - Tipos de bloco estrutural cerâmico
Fonte: NBR 15270-2 (2005).

c)

d)
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a) Bloco cerâmico estrutural de paredes maciças, componentes da alvenaria
cujas paredes são maciças, empregadas na alvenaria estrutural não
armada, armada e protendida;
b) Bloco cerâmico estrutural de parede externa maciça e interna vazada,
empregado na alvenaria estrutural não armada, armada e protendida;
c) Bloco cerâmico estrutural de paredes vazadas, componentes da alvenaria
com paredes vazadas, empregados na alvenaria estrutural não armada,
armada e protendida;
d) Bloco cerâmico estrutural perfurado, componente da alvenaria cujos
vazados são distribuídos em toda sua face de assentamento, empregado
na alvenaria estrutural não armada.
Ainda de acordo com a NBR 15270-2 (2005), é obrigatória e deve ser gravada
em uma das suas faces externas, a identificação do fabricante em baixo relevo ou
reentrância, com caracteres de no mínimo 5 mm de altura. Devem constar as
dimensões de fabricação em centímetros, na seqüência largura (L), altura (H) e
comprimento (C), na forma (L x H x C), podendo ser suprida a inscrição da unidade e
de medida em centímetros. Devem constar, ainda, as letras EST, que indicam a
condição estrutural do produto e a indicação da rastreabilidade.
Tabela 11 – Dimensões de blocos estruturais cerâmicos.

Fonte: NBR 15270-2 (2005)
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O bloco estrutural deve ter dimensões de acordo com o módulo dimensional,
conforme a tabela 11.
Na região de Sorocaba (interior de São Paulo) os blocos cerâmicos mais
utilizados comercialmente para construção de edifícios de alvenaria estrutural
atendem às seguintes dimensões:

Família - 15

Família - 15

Amarração

14x14x19

14x19x29

14x19x44

Família - 20

Família - 20

14x19x34

14x19x19

14x19x39

19x19x19

19x19x39

Blocos cerâmicos: largura (L) x altura (H) x comprimento (C).
Figura 11 – Dimensões de blocos mais comercializados
Fonte: Catálogo Técnico Selecta.

Canaleta

Canaleta “J”

Canaleta “Compensadora”

14x19x29

14x( 7,9,11)x19x29

14x( 7,9,11)x29

14x19x39

14x( 7,9,11)x19x39

14x( 7,9,11)x39

19x19x39

Canaletas cerâmicas: largura (L) x altura (H) x comprimento(C).
Figura 12 – Dimensões de canaletas mais comercializadas
Fonte: Catálogo Técnico Selecta.

Todos os bons fabricantes de blocos para a alvenaria estrutural fornecem as
famílias de blocos completas, ou seja, blocos padrão, meio bloco, de amarração e as
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canaletas, atendendo às diversas resistências e possibilitando a construção das
alvenarias com integridade estrutural (UNIVERSIDADE CORPORATIVA CAIXA).
A inspeção visual dos blocos deve ser feita pelo comprador e pode ser
verificada no recebimento do produto no canteiro de obras. Na inspeção visual são
verificadas as dimensões dos blocos e os defeitos, como quebras, superfícies
irregulares ou outras deformações. A aceitação e a rejeição do lote estão
condicionadas ao atendimento da inspeção visual e identificação do bloco.
De acordo com a tabela 12, seguem as quantidades de blocos em cada
amostragem para aceitação ou rejeição do lote.

Tabela 12 – Aceitação e rejeição na inspeção visual.
Nº de blocos
constituintes

Unidades não conformes
1º amostragem

1º
2º
amostragem amostragem
13

13

2º amostragem

Nº de
aceitação

Nº de
rejeição

Nº de
aceitação

Nº de rejeição

2

5

6

7

Cada lote deve ter 1000 a 100 000 blocos, e devem ser recolhidas no mínimo duas
amostragens contendo 13 blocos cada amostra.
Fonte: NBR 15270-2 (2005).

5.1.1 Características geométricas do bloco.
De acordo com a NBR 15270-2 (2005), as características geométricas do
bloco cerâmico estrutural são as seguintes:
a)

Medidas das faces e dimensões efetivas;

Figura 13 – Verificação das dimensões do bloco
Fonte: NBR 15270-3 (2005)
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 Pontos indicados para efetuar as medições nos blocos, nas duas faces,
considerando: largura (L) altura (H) e comprimento (C), conforme a
figura 13;
 As tolerâncias dimensionais relacionadas às dimensões efetivas são: a
média = ±3 mm e a individual = ±5 mm.
b)

Espessura dos septos e paredes externas dos blocos;

Figura 14 – Espessura das paredes do bloco cerâmico vazado
Fonte: NBR 15270-3 (2005) e Catálogo Selecta (2005)


As espessuras das paredes externas de blocos vazados devem ser
medidas nos pontos indicados, conforme a figura 14, buscando pontos
onde a parede apresente menor espessura e utilizando no mínimo
quatro medições;



Para blocos com paredes vazadas, a espessura mínima dos septos
deve ser de 7 mm, e a das paredes externas deve ser no mínimo de 8
mm. Para blocos com ranhuras, a medição deve ser feita no interior
destas.

Figura 15 – Desvio com relação ao esquadro
Fonte: NBR 15270-3 (2005)
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c) Desvio em relação ao esquadro (D);
 Deve-se medir o desvio em relação ao esquadro entre uma das faces
destinadas ao assentamento e a maior destinada ao revestimento do
bloco, com uso de esquadro metálico e a régua metálica, conforme
figura 15;
 Desvio em relação ao esquadro deve ser no máximo ±3 mm.
d)

Planeza das faces (F);

Figura 16 – Planeza das faces
Fonte: NBR 15270-3 (2005) e Catálogo Selecta (2005)

 Deve-se determinar a planeza de uma das faces destinadas ao
revestimento através da flecha formada na diagonal, utilizando
esquadro metálico e régua metálica, conforme figura 16;
 A flecha deve medir no máximo ±3 mm.
e)

Área bruta (Ab) e área líquida (Aliq).

1)

2.1)

Figura 17 – Áreas
Fonte: Apostila Guilherme Parsekian (2008)

2.2)

3)
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De acordo com a figura 17, as áreas são definidas como:
1) Área líquida é a área de um bloco ou parede, considerando as suas
dimensões externas descontando a área de vazios. É determinada
através de ensaio e usada exclusivamente para blocos estruturais;
2) Área efetiva é a área de um bloco ou parede, considerando apenas a
região sobre a qual a argamassa de assentamento é distribuída,
descontando os vazios;
3)

Área bruta é a área de um bloco ou parede, considerando suas
dimensões

externas,

desprezando-se

a

existência

de

vazios.

É

determinada pela expressão: L x C (L=largura e C=comprimento),
expressa em centímetros quadrados.
Segundo Rizzatti (2003) citado por Santos (2008), um dos fatores que
influenciam a resistência da alvenaria é a geometria dos blocos, sendo que nos
blocos vazados a disposição e tipos de furos podem acarretar grandes
concentrações de tensões, reduzindo a resistência e conduzindo a rupturas frágeis.
Para Gomes (1974), a geometria dos blocos tem influência na resistência da
alvenaria devido à ruptura iniciar-se pelas nervuras em contato com a face externa
do bloco. Portanto, blocos com paredes mais robustas têm melhores condições de
absorver as tensões de tração.
As determinações das características geométricas devem seguir os métodos
de ensaio constantes na NBR 15270-3 (2005). A aceitação ou rejeição do lote está
condicionada ao atendimento das características geométricas, conforme tabela 13.
Tabela 13 – Aceitação e rejeição na inspeção por ensaios.
Nº de blocos
constituintes

Unidades não
conformes

Amostra simples

Nº para aceitação do lote

Nº para rejeição do lote

13

2

3

NOTAS: Esta tabela não se aplica aos itens área bruta e área líquida.
Cada lote deve ter 1000 a 100.000 blocos, e devem ser recolhidas no mínimo duas
amostragens contendo 13 blocos cada amostra.
Fonte: NBR 15270-2 (2005).
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5.1.2 Característica mecânica do bloco.
A característica mecânica do bloco é a resistência característica (fbk),
estabelecida por ensaios de resistência à compressão individual (fb), referida à área
bruta, e deve ser considerada a partir de 3,0 MPa, conforme a NBR 15270-2 (2005).
A aceitação ou rejeição do lote está condicionada ao atendimento da
resistência característica especificada no projeto. O ensaio é realizado por simples
compressão da amostragem de blocos.
Segundo Santos (2008), a resistência à compressão do bloco tem grande
influência na resistência da alvenaria. Blocos com maior resistência tendem a
aumentar a capacidade de tensão da alvenaria à compressão. Entretanto, esse
incremento de resistência da alvenaria não é proporcional à maior resistência dos
blocos. Roman (1983), citado por Santos (2008), define que quanto maior a
resistência do bloco, menor o fator de eficiência.
5.1.3 Características físicas do bloco.
As características físicas do bloco cerâmico estrutural estão relacionadas à
massa seca (ms) e ao índice de absorção d’água (AA). A aceitação ou rejeição do
lote está condicionada ao atendimento das características, conforme tabela 14.

Tabela 14 – Aceitação e rejeição na inspeção das características físicas.
Nº de blocos
constituintes
Amostra simples

Unidades não
conformes
Nº para aceitação do
lote

6

1

Nº para rejeição do lote
2

Cada lote deve ter 1000 a 100 000 blocos, e devem ser recolhidas no mínimo duas
amostragens contendo 13 blocos cada amostra.
Fonte: NBR 15270-2 (2005).

5.1.4 Absorção de água (AA) do bloco.
O ensaio de índice de absorção de água consiste em determinar a massa do
bloco seco e a massa do bloco depois de imerso por 2 horas em água fervente ou
por 24 horas em água à temperatura ambiente. O limite de absorção é um indicativo
de durabilidade, e deve estar entre 8 e 22%.
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O ensaio mede a porosidade do bloco. Em geral, blocos de menor absorção
são mais resistentes e duráveis. O bloco com alta absorção de água pode causar
patologias no revestimento, levar a fissuras e mapeamento do bloco no
revestimento, podendo também sofrer aumento de peso. (PARSEKIAN, 2008).
5.1.5 Absorção de água inicial (AAI) do bloco.
O índice de absorção inicial é uma medida de quanto o bloco absorve de
água por capilaridade logo após ser molhado. Essa medida é tomada pela absorção
de água de um bloco imerso 3 mm dentro de uma lâmina de água em um período de
60 segundos em relação à área liquida do bloco.
É um dado importante para definição da argamassa, podendo comprometer a
aderência entre bloco e argamassa. Por exemplo, se o bloco tem alto AAI, ele irá
retirar grande parte da água da argamassa logo após o espalhamento desta,
reduzindo sua resistência. Em contrapartida, se o bloco absorver muito pouco da
água da argamassa, poderá prejudicar a aderência (PARSEKIAN, 2008).
Segundo Santos (2008), blocos com alta absorção interferem na resistência à
compressão e aderência da argamassa, ocasionando uma redução acentuada da
resistência da alvenaria.
Para Franco (1992), a alta taxa de absorção dos blocos provoca menor
plasticidade da argamassa durante o assentamento, fazendo com que não sejam
absorvidas pequenas deformações de assentamento da alvenaria.
5.2

Argamassa de assentamento.
A argamassa de assentamento é usada para a ligação entre os blocos,

uniformizando os apoios entre eles. Esse conjunto argamassa e bloco dão origem à
alvenaria, que deve ser capaz de resistir a diferentes carregamentos e condições
ambientais. De acordo com o British Standards Institute, citado por Grohmann
(2006), são as seguintes as principais funções da argamassa:
a) Unir os blocos e contribuir para a resistência aos esforços laterais;
b) Distribuir as ações atuantes na parede de forma uniforme, por toda a área
resistente dos blocos. Tem fundamental contribuição para a resistência
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aos esforços de cisalhamento, e importância secundária para a
resistência à compressão;
c) Absorver, com boa resiliência para não se romper, as deformações
naturais à que a alvenaria estiver sujeita, como pequenos recalques, ou
retração por secagem;
d) Vedar a parede, selar as juntas contra a penetração de água de chuva e
agentes agressivos;
e) Compensar as imperfeições e variações dimensionais dos blocos.
Tradicionalmente, as argamassas de assentamento são compostas por uma
mistura de cimento, cal, areia e água. O cimento proporciona maior resistência e
acelera seu endurecimento, a cal hidratada proporciona maior plasticidade da
mistura e melhora a aderência. Variando as quantidades de cimento e cal é possível
obter argamassas com características bem variadas (PARSEKIAN, 2008).
As argamassas mais fortes, de cimento e areia, não são recomendadas por
serem muito rígidas, com baixa capacidade de absorver deformações. Qualquer
deformação nessa junta de argamassa com esse traço resultará em tensões
elevadas e o aparecimento de fissuras (PARSEKIAN, 2008).
As argamassas muito fracas, de cal e areia, têm baixa aderência e pouca
resistência à compressão, prejudicando a resistência da parede. A utilização de
argamassa mista de cimento, cal e areia é a mais recomendada. A adição de cal,
ainda que leve a alguma perda de resistência, proporciona uma argamassa com
maior trabalhabilidade, melhorando a retenção de água e a capacidade de absorver
deformação (PARSEKIAN, 2008).
Os aditivos plastificantes podem ser usados em argamassas de cimento. Sua
proporção é pequena em relação à da areia, o que torna as argamassas
trabalháveis e com capacidade de retenção de água. Entretanto, quando comparada
à argamassa mista, seu custo é maior (MACHADO, 2001).
Também classificadas como argamassas com aditivos, as argamassas
adesivas “ciment-cola” são compostas de agregados inertes de granulometria fina,
“fillers” minerais, cimento Portland, aditivos plastificantes e resinas solúveis em água.
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Têm grande capacidade de aderência e resistência quando endurecidas, porém
apresentam alto custo e exigem maior técnica na aplicação.
O sistema de argamassa industrializada é um sistema no qual a argamassa é
armazenada em silos de 20 m3 e transportada por caminhões adaptados, garantindo
a qualidade e características da mistura desde a sua fabricação até a aplicação na
obra. Por uma logística de abastecimento monitorada constantemente, os silos são
reabastecidos por graneleiros. Máquinas especiais bombeiam a mistura seca
através de mangueiras até o local da sua utilização. Em um equipamento específico,
é acrescentada água na proporção adequada (MACHADO, 2001).
As argamassas industrializadas, em geral, têm bom desempenho, por usar
areias de granulometria rigidamente controladas e adequadas a cada tipo de
materiais acrescentados à mistura. Os aditivos químicos permitem às argamassas a
permanência de suas características tanto no estado plástico como no endurecido
(MACHADO, 2001).
As argamassas podem ser dosadas experimentalmente, elaborando um traço
com resistência, durabilidade e trabalhabilidade previstas. Considera-se a relação
água/cimento compatível com as características dos materiais, além do teor de cal
em relação ao cimento, que não deve ultrapassar o limite de 0,25. A dosagem não
experimental, feita em canteiro de obras, somente deve ser permitida para obras de
pequeno vulto, quando a resistência à compressão do prisma for menor que 3,0
MPa na área bruta (GROHMANN, 2006).
A qualidade da argamassa é fundamental na confecção da parede, devendo
ser levadas em consideração suas características no estado plástico e endurecido.
As características mais importantes da argamassa no estado plástico são:
5.2.1 Trabalhabilidade: a argamassa tem boa trabalhabilidade quando adere à
colher de pedreiro, porém desliza facilmente Deve também aderir às
superfícies verticais e suportar o peso das fiadas dos blocos assentados no
mesmo dia. Suas características variam conforme as condições climáticas e
tipos de blocos (PARSEKIAN, 2008).
5.2.2 Retenção de água: a água é responsável pela hidratação do cimento para o
endurecimento da pasta e lubrificação dos grãos. Argamassas com baixa
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retenção de água perdem água em excesso prejudicando a aderência e
diminuindo sua resistência à compressão (PARSEKIAN, 2008).
As características mais importantes da argamassa no estado endurecido são:
5.2.3 Aderência: é a capacidade de penetração e encunhamento da argamassa no
bloco, sendo que a capacidade de reter água melhora as condições de
hidratação do cimento e a trabalhabilidade, que melhora a penetração nos
poros da cerâmica.
O teor e a natureza dos aglomerantes, a granulometria, a relação
aglomerante/aglomerado, a relação água/ aglomerante, são fatores que interferem
na aderência da argamassa no estado fresco.
Pode-se dizer que a aderência começa no estado plástico e se completa no
estado endurecido, com influência dos seguintes fatores: porcentagem de
aglomerantes, a taxa de absorção inicial, textura e umidade do bloco, umidade do ar
e temperatura (PARSEKIAN, 2008).
Depois da resistência à compressão dos blocos, a aderência pode ser
considerada a propriedade mais importante para a resistência da alvenaria. A
aderência deve garantir a resistência às tensões tangenciais e normais de tração.
Usualmente é medida através de ensaio de tração na flexão (PARSEKIAN, 2008).
5.2.4 Resiliência: pode ser considerada como a capacidade da junta se adaptar a
diferentes solicitações sem prejuízo ao seu desempenho, ou seja, a
capacidade de absorver deformações sem fissurar.
5.2.5 Resistência à compressão: depende do tipo e da quantidade de cimento
usado na mistura. A argamassa deve ser resistente o suficiente para suportar
os esforços a que a parede será submetida. Não deve exceder à resistência
dos blocos da parede, de modo que as fissuras decorrentes de variações
térmicas ou movimentações ocorram nas juntas (Roman, Mutti e Araújo, 1999
apud SANTOS NETO, 2006).
A espessura de 10 mm de argamassa nas juntas entre os blocos é de
fundamental importância, pois a variação para mais ou menos dessa medida causa
perdas na resistência da parede ou na capacidade de acomodar deformações.
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O preenchimento das juntas na vertical e na horizontal tem influência na
resistência da parede quando submetida aos esforços de cisalhamento e flexão. O
preenchimento das juntas na vertical também é importante para a impermeabilização
e isolamento acústico e térmico das paredes (GROHMANN, 2006).
Segundo Garcia (2000), a resistência da argamassa tem sua maior influência
no desempenho funcional da parede, e não na resistência à compressão do
conjunto, quando utilizados blocos de resistência de até aproximadamente 10 MPa.
Gomes (1974) realizou ensaios de resistência à compressão em paredes de
blocos cerâmicos de resistência máxima de 15,3 MPa, variando a resistência da
argamassa. Verificou que as argamassas de maior resistência possibilitam a
construção de paredes mais resistentes. No entanto, estas paredes apresentam
ruptura excessivamente frágil e não acompanham os eventuais movimentos da
estrutura. Por outro lado, as argamassas de baixa resistência não absorvem as
imperfeições existentes nos blocos, não distribuindo as tensões corretamente,
apresentando menor resistência à tração e menor aderência, sofrendo desgastes
nas paredes externas não revestidas. A resistência ideal da argamassa para
alvenaria estrutural sugerida por Gomes deve ser superior a 70% da resistência do
bloco (área bruta) e nunca ultrapassar a resistência do mesmo.
A NBR 15812-1 (2010) estabelece que a argamassa deve ter um valor
mínimo de resistência à compressão de 1,5 Mpa, e máximo limitado a 0,7 fbk referida
à área liquida.
A pesquisa realizada por Santos (2008), que analisou o comportamento e as
causas da ruptura de prismas sob ações de compressão, os prismas com
argamassas mais fracas rompem de forma lenta e são mais dúcteis, com maior
capacidade de absorver deformações. Os prismas com argamassas mais fortes têm
ruptura explosiva, fissurando e rompendo subitamente. A argamassa tem a
tendência de expandir-se lateralmente, e sendo ela ligada mecanicamente ao bloco,
tem suas tensões laterais de tração no bloco, e as de compressão, na argamassa. A
argamassa pode tanto fendilhar o bloco como ser esmagada pelas tensões de
compressão geradas, como se vê nas figuras 18 e 19.
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a) Argamassa tipo T1 – BPM

(b) Argamassa tipo T2 - BPV

Figura 18 – Ensaio de prismas de dois blocos
Fonte: SANTOS; M. J. F. (2008)

As figuras 18 e 19 referem-se às imagens de prismas ensaiados por Santos
(2008), sendo considerados prismas de dois e três blocos com argamassas de
diferentes traços e blocos cerâmicos de paredes maciças (BPM) e de paredes
vazadas (BPV).

(a) Argamassa tipo T2 - BPM

(b) Argamassa tipo T3 - BPV

Figura 19 – Ensaio de prismas de três blocos
Fonte: SANTOS; M. J. F. (2008)

Santos (2004) concluiu em sua pesquisa que o preenchimento das juntas
verticais com argamassa aumentou em torno de três vezes a resistência ao
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cisalhamento na maioria das paredes ensaiadas, quando comparadas com as
paredes sem preenchimento das juntas verticais. Portanto, o preenchimento das
juntas verticais de argamassa contribui para o aumento da resistência à compressão
diagonal das paredes e da resistência aos esforços horizontais. Ressalta que o
consumo a mais de argamassa não é significativo no custo final da obra.

Figura 20 – Detalhe da ruptura da parede no ensaio de compressão diagonal.
Fonte: SANTOS; R.R.B.D.P. (2004)

O mesmo autor verificou, através da ruptura da parede no ensaio de
compressão diagonal, que o não grauteamento do meio bloco superior e o bloco
inteiro inferior compromete o ensaio, devido à ruptura por esmagamento desses
blocos, conforme figura 20.
Garcia (2000) observou, nos ensaios de resistência à compressão de
pequenas paredes e prismas, que se a argamassa tiver resistência muito inferior à
resistência do bloco, a capacidade resistente da parede não atinge valores
satisfatórios. Isso foi constatado tanto nos ensaios da Cerâmica Maristela como nos
ensaios realizados por Müller. Nesses casos, a ruptura das paredes deve acontecer
pelo esmagamento da argamassa.
Pozzobon (2003), citado por Santos Neto (2006), alerta: “Para cada
resistência de bloco existe uma resistência ótima da argamassa. Um aumento desta
resistência não aumentará a resistência da parede”.
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Para determinação de traços de argamassas, devem-se seguir as
especificações do projeto estrutural, tipos de materiais, e a dosagem para obter
traços que atendam a resistência ótima da argamassa. A normalização americana
ASTM C-270 recomenda os traços indicados na tabela 15 para as argamassas a
serem empregadas em alvenaria estrutural. Suas aplicações segundo sua
classificação estão divididas em quatro tipos, a saber:
M – são as argamassas de alta resistência empregadas na confecção de
alvenaria estrutural ou naquelas regiões onde há elevadas ações de compressão.
São apropriadas em estruturas que estão tanto abaixo quanto acima do nível do
solo;
S – são argamassas de alta aderência, próprias para o emprego em
solicitações de tração. Logo, são recomendadas para estruturas submetidas à força
de compressão de magnitude corrente, mas que requerem resistência de aderência
quando solicitadas à flexão. Devido à sua durabilidade, é indicada para paredes ao
nível do solo;
N – são argamassas usuais para estrutura acima do nível do solo. São
recomendadas para paredes externas e internas. Sua trabalhabilidade, resistência à
compressão e à flexão e custo são parâmetros que a viabilizam em aplicações
usuais;
O – são as argamassas que possuem alto teor de cal, conferindo,
consequentemente, uma baixa resistência. São recomendadas para paredes não
estruturais e que não estão sujeitas à presença de umidade. É usada em prédios de
1 e 2 pavimentos com boa trabalhabilidade e baixo custo.
Na tabela 15 segue o traço de argamassas, de acordo com o tipo de
classificação de uso, e na tabela 16 a classificação do emprego de argamassas para
cada parte da construção.
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Tabela 15 – Traço de argamassas, em volume, segundo a ASTM C-270.
Tipo

RC 28 dias (MPa)

Cimento

Cal

Areia

mínimo máximo mínimo

máximo

M

17,50

1

X

0,25

2,81

3,75

S

12,00

1

0,25

X

2,81

3,75

X

0,50

3,37

4,50

0,50

X

3,37

4,50

X

1,25

5,06

6,75

1,25

X

5,06

6,75

2,50

7,87

10,50

N

5,30

O

2,50

1
1

X
RC 28 dias – resistência à compressão aos 28 dias.

Fonte: Alvenaria estrutural: Novas tendências técnicas e de mercado (2002).

Tabela 16 – Emprego das argamassas segundo a ASTM C-270.
Localização

Parte da construção

Tipo de argamassa

Tipo de argamassa

recomendada

Alternativa

Categoria:

Parede carregada

N

S ou M

Exterior

Parede não carregada

O

N ou S

Superior

Parapeito

N

S

Categoria:

Parede de fundação

S

M ou N

Exterior

Muro de sustentação

S

M ou N

Inferior

Pavimentos

S

M ou N

Categoria:

Parede carregada

N

S ou M

Interior
Parede não carregada
O
N
Fonte: Alvenaria estrutural: Novas tendências técnicas e de mercado (2002).

5.2.6 Tipos de argamassas.
As argamassas devem obedecer à dosagem especificada conforme o traço, e
podem ser classificadas como:
a) Argamassa mista de cimento e cal: preparada na obra, a mistura é
composta de insumos básicos, como agregados, aglomerantes e água.
Sua dosagem depende das características dos materiais empregados e
da resistência especificada pelo projetista. A argamassa deve ser
homogênea, com boa trabalhabilidade e consistência;
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b)

Argamassa

de

assentamento

pré-misturada:

preparada

na

obra,

acrescentando cimento e água em proporção definida com uma prémistura industrializada de areia e cal;
c) Argamassa de assentamento industrializada: elaborada com traço
específico, composta de agregados, aditivos e cimento. A água deve ser
acrescentada na hora da aplicação seguindo as recomendações do
fabricante.
Segundo Santos (1998), a produção de argamassas caminha para um
processo de racionalização. Exemplo disso é o crescente número de construtoras
que estão optando pelos misturadores para confecção de argamassas no canteiro
de obras, sendo utilizada uma pré mistura industrializada armazenada em sacos,
com acréscimo de água para o uso.

Figura 21 – Misturador para argamassas pré-industrializadas
Fonte: WAMGROUP (2011)

A figura 21 ilustra um exemplo de misturador de argamassas e na sequência
algumas das vantagens de racionalização:
a) A existência de uma diversidade de modelos de misturadores no mercado
da construção civil para essa finalidade. São equipamentos compactos e
permitem o manuseio e transporte por diversos locais no canteiro de
obras, podendo ser instalados no pavimento onde estão sendo levantadas
as paredes, reduzindo o tempo de transporte de materiais;
b) A facilidade de limpeza do equipamento e do local onde está instalado,
utilizando apenas água;
c) O equipamento necessita de apenas um operador para realizar toda a
operação de alimentação, mistura e transporte até o local de uso;
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d) A dosagem automática da quantidade de água na mistura;
e) A vantagem da pré-mistura é de possuir maior controle dos materiais e
nas proporções, reduzindo a probabilidade de erros no traço da
argamassa.
Para a definição da argamassa de assentamento devem ser realizados
ensaios com antecedência adequada, em laboratório com os materiais dos mesmos
fornecedores selecionados para a obra, comprovando o atendimento dos requisitos
estabelecidos no projeto estrutural através de ensaios realizados de acordo com
normas técnicas pertinentes (NBR 15812-2, 2010). Alternativamente a moldagem
dos corpos-de-prova pode ser feita empregando-se moldes metálicos de 4 cm x 4
cm x 4 cm, com adensamento manual, em duas camadas, com 30 golpes de
soquete (NBR 15812-1, 2010).
5.3

Graute.
O graute tem uma contribuição significativa para a alvenaria estrutural. Com a

finalidade de solidarizar a armadura e o bloco, vem contribuir para o aumento da
resistência estrutural do conjunto, com capacidade de absorver parte do esforço
vertical, proporcionando maior rigidez e estabilidade à parede (LOGULLO, 2006).
Segundo Cunha (2001), o graute consiste em um concreto fino, composto por
cimento, água, agregado miúdo e agregados graúdos de pequenas dimensões (até
9,5 mm) com alta fluidez. O graute deve apresentar boa trabalhabilidade e boa
capacidade de reter água, evitando perdas excessivas de água para o bloco. A sua
trabalhabilidade também garante o perfeito preenchimento dos vazios do bloco.
Além disso, o desempenho da alvenaria está relacionado à boa aderência do graute
com a face interna do bloco, formando um material homogêneo.
Gomes (1974) realizou ensaios em paredes de blocos cerâmicos vazios e
grauteados, verificando que, para a alvenaria estrutural, a resistência do graute deve
ser no mínimo igual à resistência dos blocos utilizados (área líquida). Esses ensaios
mostraram blocos cerâmicos de resistência média, próxima a 15 MPa, quando
grauteados com grautes de resistência à compressão entre 3 e 11 MPa,
aumentaram em 24% a resistência final das paredes, enquanto que utilizando
grautes com resistência média de 14,8 MPa, a resistência final destas paredes
aumentou em 48%. Entretanto, deve-se ressaltar que as paredes dos blocos
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cerâmicos são normalmente mais finas do que as dos blocos de concreto, e devido
ao material constituinte, a instabilização de painéis cerâmicos pode ser mais
proeminente.
Os ensaios realizados por Garcia (2000) permitiram uma análise do
comportamento das paredes (14x120x240 cm) executadas com blocos estruturais
cerâmicos (14x19x29 cm) em termos de resistência, fissuração e rigidez. Puderam
ser obtidas correlações de resistências desejadas e os ensaios transcorreram de
forma

esperada.

Verificou-se

que

os

valores

obtidos

foram

satisfatórios,

principalmente para as paredes de quatro furos grauteados, em um total de 8 furos.
A resistência média das paredes sem graute foi de 4,2 Mpa, enquanto que as
resistências médias das paredes grauteadas foram de 6,71 MPa e 7,39 MPa
respectivamente para paredes com quatro e seis furos grauteados, em um total de 8
furos em cada parede.
Segundo a mesma autora, em termos de eficiência, obteve-se, em média,
eficiência parede-bloco de 0,33 para paredes sem graute, e para as paredes
grauteadas os valores foram de 0,37 para parede com quatro furos grauteados e
0,47 para paredes com 6 furos grauteados, em um total de 8 furos em cada parede.
Já as ações de fissuração ficaram em torno de 40% da ação de ruptura para
paredes de quatro furos grauteados e 38% para paredes de seis furos grauteados.
Para as paredes sem graute, o valor médio foi de 49%. A carga mínima que
provocou fissuração nas paredes sem graute foi de 300KN, enquanto que para as
paredes grauteadas esse valor foi de 320KN a 400KN. Em relação à rigidez, podese afirmar que o aumento da área grauteada das paredes proporcionou maior rigidez
aos elementos estruturais.
O graute tem contribuição significativa para o aumento da resistência na
alvenaria, e deve ser utilizado de forma adequada, com a compatibilização da
dosagem de traços conforme as características mecânicas dos blocos utilizados,
sendo fundamental realizar ensaios de compressão axial de corpos de prova
(Grohmann, 2006).
Quando especificado o graute, sua influência na resistência da alvenaria deve
ser devidamente verificada em laboratório, nas condições de sua utilização.

A

avaliação da influência do graute na compressão deve ser feita mediante o ensaio
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de compressão de prismas. Esse elemento deve ser grauteado e argamassado com
os mesmos materiais e da mesma forma a ser empregada na edificação (NBR
15812-1, 2010).
5.4

Armaduras
Para parede estrutural não armada, é usada armadura com a finalidade

construtiva, posicionada nas canaletas na direção horizontal e no ponto de graute na
vertical, com o objetivo de absorver pequenas tensões de tração que podem ocorrer
em pontos localizados. Armaduras com função estrutural devem ser dimensionadas
de acordo com as normas técnicas e especificadas em projeto.
A NBR 15812-1 (2010) define a armadura mínima para vigas e paredes de
alvenaria armada, com área da armadura longitudinal principal maior que 0,10 % da
área da seção transversal. Em paredes de alvenaria armada deve-se dispor uma
armadura secundária, perpendicular à principal, com área mínima de 0,05 % da
seção transversal correspondente.
Gomes (1974) realizou ensaios em paredes de alvenaria cerâmica com taxa
mínima de armadura e com graute de resistência aproximadamente igual à dos
blocos. A resistência à compressão final das paredes armadas aumentou em 48%
em relação às paredes vazias. Nas paredes armadas com taxa de armadura de
0,4%, a resistência aumentou em mais de 50% em relação às paredes não armadas.
Logullo (2006) realizou ensaios em paredes de alvenaria e constatou que a
inserção de armaduras nas paredes não alterou de forma significativa a resistência
da alvenaria se comparada à parede grauteada. A pouca interferência das
armaduras na resistência da alvenaria pode ser explicada através do nível de
deformação de ruptura da alvenaria, pois com as deformações na alvenaria, a ação
de contribuição da armadura é muito pequena, não produzindo aumentos reais na
ação da parede.
Ainda a mesma autora cita Andrade (1998), que realizou uma análise de
resultados de experimentos com paredes armadas de alvenaria, na qual concluiu
que a principal função da armadura no interior da parede é redistribuir melhor os
esforços e conferir maior homogeneidade à alvenaria.
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No projeto estrutural deve estar especificado o tipo de aço recomendado para a
execução da obra, com os detalhamentos necessários para o corte e dobramento
das barras, e as distâncias dos transpasses por emendas das barras.
A NBR 15812-1 (2010) estabelece para armaduras posicionadas na junta de
argamassa de assentamento um diâmetro máximo de 6,3 mm. Em qualquer outro
caso a armadura deve ter diâmetro máximo de 25 mm.
Em relação às faces das paredes, as armaduras dispostas na horizontal na
argamassa de assentamento do bloco devem ficar totalmente cobertas pela
argamassa, com cobrimento lateral mínimo de 15 mm. O espaçamento entre as
armaduras deve ser correspondente ao diâmetro da barra mais 5 mm, 1,5 vezes o
diâmetro da armadura ou ainda 20 mm.
Segundo a NBR 15812-1 (2010), o comprimento mínimo de uma emenda por
transpasse é de 40ø, não se adotando valor menor que 15 cm no caso de barras
corrugadas e 30 cm para barras lisas. No máximo duas barras podem ser
emendadas na mesma seção.
A NBR 15812-1 (2010) estabelece que ganchos e dobras devem ter dimensões
e formatos que não provoquem concentração de tensões no graute ou na
argamassa que os envolve. O comprimento efetivo de um gancho ou de uma dobra
deve ser medido do inicio da dobra até um ponto situado a uma distância de quatro
vezes o diâmetro da barra além do fim da dobra, e deve ser tomado como o maior
entre o comprimento real e o seguinte:
a) Para um gancho, 8 vezes o raio interno, até o limite de 24ø;
b) Para uma dobra de 90°, 4 vezes o raio interno da dobra, até o limite de
12ø.
Alguns pesquisadores defendem a idéia de acrescentar armaduras construtivas
em locais pré definidos, como nos encontros e nos cantos das paredes, mesmo
sendo dispensável segundo o cálculo estrutural. As armaduras têm função de
aumentar a estabilidade e ductilidade da estrutura, sendo seus efeitos percebidos na
ocorrência de recalques diferenciais e danos acidentais, evitando o colapso. Os
danos acidentais referidos são aqueles que podem ocorrer devido à retirada de uma
parede, ou o choque de um veículo em umas das paredes estruturais, por exemplo.
(UNIVERSIDADE CORPORATIVA CAIXA).
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6

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS
Melhado (1994 apud OHASHI, 2001) define projeto como a atividade ou serviço

integrante

do

processo

de

construção

responsável

pelo

desenvolvimento,

organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas
especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução.
Para Drysdale (1994 apud OHASHI, 2001), projeto é um processo sequencial e
iterativo, no qual as decisões são tomadas a fim de se escolher a melhor alternativa.
Está dividido em quatro fases:
a) Primeira fase: definição das necessidades dos clientes, que inclui os
requisitos funcionais, estéticos e orçamentários;
b) Segunda fase: desenvolvimento do projeto conceitual e apresentação de
possíveis soluções para satisfazer às necessidades definidas;
c) Terceira fase: escolha de uma solução final baseada nas necessidades
priorizadas dentro do orçamento disponível;
d) Quarta fase: definição do projeto final de estrutura, incluindo a integração
com os subsistemas de instalações prediais. As plantas e as
especificações técnicas são preparadas nesta fase.
O mesmo autor destaca os requisitos estruturais, ambientais e estéticos que
devem ser considerados para elaboração de projetos:
a) Estruturais: devem satisfazer os critérios de resistência, estabilidade e
utilização;
b) Ambientais: relacionados aos critérios de conforto termo-acústicos,
umidade, e resistência ao fogo;
c) Estéticos: relacionados aos critérios de conforto visual, como cores,
texturas, tamanhos e padrões dos elementos de alvenaria.
Hammarlund e Josepson (1992 apud RAUBER, 2005) defendem a idéia de que
as decisões tomadas nas fases iniciais do empreendimento são importantes,
atribuindo-lhes a principal participação na redução dos custos e falhas no edifício. É
muito expressiva a importância atribuída pelos autores às fases iniciais do
empreendimento, do estudo de viabilidade à conclusão do projeto. Essas fases,
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apesar de envolverem baixo dispêndio de recursos, concentram boa parte da
incidência de falhas e dos respectivos custos.
De maneira análoga, Griffth e Sidwell (1995 apud RAUBER, 2005) indicam as
seguintes diretrizes gerais a serem adotadas por todos os projetistas:
a) Simplificar os detalhes de projeto para simplificar a execução;
b) Projetar para sequências práticas e simples das operações de
construção;
c) Projetar para substituições e tolerâncias práticas dos materiais/
componentes no local de trabalho;
d)

Projetar para padronizar e usar o número máximo de repetições quando
apropriado;

e) Projetar para simplificar as substituições;
f)
6.1

Projetar para uma fácil comunicação com o construtor.

Elaboração do projeto arquitetônico
O projeto arquitetônico apresenta a idéia principal do edifício, levando em

consideração

todos

os

requisitos

necessários

para

a

viabilização

do

empreendimento, dentro das expectativas e exigências do público à que se destina.
A partir desse projeto são definidos os demais projetos executivos, e é também
usado para obtenção de alvarás e licenças para a construção. É fundamental que o
projeto seja elaborado considerando:
a) Informações referentes às condições existentes no local, como a
infraestrutura do entorno, as condições topográficas do terreno e as
condições legais, econômicas e sociais, entre outras;
b) Estudo de viabilidade dos sistemas construtivos, considerando as
particularidades de cada sistema para a concepção do edifício.
O projeto arquitetônico deve fornecer o maior número de informações para
facilitar a compreensão e a elaboração dos demais projetos executivos, entre elas:
a) Planta baixa, cortes, elevações, detalhes construtivos, especificações de
materiais e outros;
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b) Medida modular compatível ao sistema construtivo e com os vãos de
aberturas de portas e janelas, além de todas as dimensões internas dos
cômodos, dos vãos de aberturas e medidas externas da edificação
amarradas no terreno;
c) Disposição e detalhamento de shafts, escadas, elevadores, e outros.
É

fundamental

que

os

profissionais

envolvidos

no

projeto

tenham

conhecimento das ferramentas básicas para elaboração dos desenhos que são
essenciais nesta fase. Graças à evolução tecnológica dos meios de comunicação,
sistemas informatizados permitem e facilitam a troca de informações entre os
profissionais envolvidos no projeto, independente de hora e local. Pode-se destacar
o programa “CAD” como uma ferramenta bastante usada para elaboração dos
desenhos, sendo encontrada em várias versões, e interagindo bem com outros
programas específicos de cálculos e instalações.
A plataforma BIM “Building Information Modeling” é um modelo de informação
que permite representar de forma consistente e coordenada todas as informações
relacionadas a um edifício. Os arquitetos e engenheiros trabalham com um modelo
único centralizado, e podem ter um feed-back continuo sobre as informações do
projeto, como as quantidades e propriedades dos materiais utilizados, ou no
comportamento do edifício em diferentes aspectos funcionais e essenciais ao
conforto e ambiente. Neste contexto “modelo único”, toda informação gerada por
diferentes especialidades de projetos se mantém consistente e devidamente
coordenada na cadeia de valor de projetos. Este aspecto ajuda a eliminar os riscos
de erros que muitas vezes são descobertos na fase de execução e que causam um
impacto negativo nos custos na obra (www.micrograf.pt/mic_37/3710).
A plataforma BIM, que ainda é uma novidade para os profissionais da área de
projetos, apresenta-se como uma solução vantajosa de racionalização. As
vantagens do BIM são a possibilidade de identificar conflitos que podem ocorrer na
obra, a possibilidade de simular o processo construtivo, estimar quantidades de
materiais, e fazer alterações em tempo real, trazendo economia de tempo no
processo de criação (ANICER, Ano XV- Edição 74).
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6.2

Elaboração do projeto de alvenaria estrutural
Para a alvenaria estrutural é desejável que o projeto arquitetônico seja

simétrico e adequado em sua volumetria, modulação e dimensões máximas, com
flexibilidade de ajustes a fim de otimizar as vantagens que o sistema oferece. Partese do princípio de que, para construções com vários pavimentos, as paredes sejam
alinhadas no sentido vertical, de preferência em todos os pavimentos, e as
alterações de lay-out envolvendo paredes estruturais sejam restritas e sempre
previstas em projetos.
Para Franco (1992) deve haver um equilíbrio na distribuição das paredes
estruturais por toda a área da planta proposta, de forma que uma parede atue como
elemento enrijecedor da outra parede, e as ações não fiquem concentradas em
determinadas regiões do edifício. Esta situação implicaria na necessidade de reforço
em algumas paredes, e consequentemente o acréscimo no custo da obra.
Conforme Roman Mutti e Araújo (1999 apud RAUBER, 2005), todo o projeto
de alvenaria estrutural deve considerar o princípio de que a alvenaria pode suportar
grande tensão de compressão, mas pequenas tensões de tração. Assim, a fim de
viabilizar a alvenaria estrutural não armada, deve-se trabalhar visando eliminar os
esforços de tração, geralmente causados por momento fletor.
Na alvenaria estrutural, a resistência da edificação aos esforços horizontais
provocados pela pressão do vento é, talvez, o fator de maior relevância a ser
considerado. O uso de fôrmas simétricas com áreas equivalentes pode reduzir os
esforços torcionais indesejáveis. A estabilidade do edifício com relação ao vento
pode ser garantida distribuindo as paredes estruturais em ambas às direções com
formatos em "L”, “T” e “C”, além das escadas e poços de elevadores que podem ser
usados para garantir maior rigidez lateral das paredes (RAUBER, 2005).
Segundo Ramalho e Corrêa (2003), para garantir o pleno desempenho da
alvenaria estrutural é fundamental a perfeita amarração das paredes, que deve ser
considerada na fase de elaboração da modulação, podendo ser executada de duas
maneiras, conforme a figura 22.
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(a) Amarração direta

(b) Amarração indireta

Figura 22 – Exemplos de amarração na alvenaria estrutural
Fonte: Furlan Júnior (2004)

A escolha do tipo de material empregado na alvenaria é definida, levando-se
em conta:
a) Os aspectos técnicos, como: modulação, resistência do material, custo da
unidade e consumo da argamassa;
b) Com relação ao desempenho: vida útil, estanqueidade, resistência ao
fogo, durabilidade, desempenho térmico e acústico;
c) Com relação ao local: disponibilidade de produto e mão-de-obra
qualificada.
Com base na planta de arquitetura e da definição do tipo de bloco que será
utilizado na obra, são estudadas as possibilidades de modulação em todos os
pavimentos que compõem a edificação. É bastante comum um edifício residencial
de vários pavimentos apresenta concepção arquitetônica diferenciada de um
pavimento para outro, como garagens, térreo e coberturas. Dessa forma, a
compatibilização dos projetos de modulação entre os pavimentos é fundamental,
dada a seqüência da modulação do primeiro ao último pavimento, considerando que
a modulação é responsável por grande parte da racionalização do sistema
construtivo.
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Figura 23 – Planta baixa de apartamento residencial
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

Na figura 23 é apresentada a planta baixa de um apartamento residencial com
área de 58,50m2. O apartamento foi projetado considerando as medidas com módulo
de 15 para execução com bloco estrutural da família 30. São mostradas na
sequência, nas figuras 24 e 25, as plantas de modulação de 1° e 2° fiadas.
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Planta com a modulação da 1° fiada

Figura 24 – Planta com a modulação da 1° fiada
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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Planta com a modulação da 2° fiada

Figura 25 – Planta com a modulação da 2° fiada
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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O projeto de alvenaria estrutural é também considerado fator determinante
para a elaboração dos projetos das instalações prediais. Os projetos devem ter o
maior

número

de

informações,

especificações

técnicas

e

detalhamentos,

representados de forma clara e objetiva para evitar erros de leitura. De acordo com
essas afirmações, as plantas com a modulação da primeira e segunda fiadas devem
constar:
a) Eixos de referência tanto na horizontal quanto na vertical, identificados,
cotados, e centralizados na largura da parede para facilitar a marcação da
obra. Recomenda-se que todos os projetos sigam a mesma identificação
de eixos, com o objetivo de evitar erros de leitura na obra;
b) Definição dos pontos de graute e as distâncias entre eles;
c) Indicação das dimensões dos vãos de aberturas;
d) Identificação das paredes de vedação, dos shafts, escadas e outros;
e) Numeração das paredes estruturais para facilitar a identificação nas
plantas de elevações das alvenarias;
f)

Detalhes da amarração das paredes, das juntas de argamassa, das juntas
de dilatação, e outros;

g)

Legendas com as características geométricas dos componentes do
sistema construtivo;

h)

Tabelas e notas com informações específicas, como a resistência
característica de blocos, argamassas, grautes e prismas.

Devido à grande quantidade de informações na planta de modulação, é
recomendado que seja elaborada uma planta especifica com detalhes construtivos
apresentados numa escala maior, com medidas e informações técnicas, conforme a
figura 26.
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Planta com detalhes específicos

DETALHE-1
Para ligação entre parede estrutural e de vedação, usar tela metálica
posicionada na argamassa de assentamento dos blocos.
Figura 26 – Planta com detalhes específicos
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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DETALHE-2
As juntas de argamassa devem ser totalmente
preenchidas, com 1 cm de espessura.
Figura 27 – Planta de elevação das paredes estruturais
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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A partir da planta de modulação da primeira fiada, é possível elaborar a planta
de modulação da segunda fiada; porém, nem todos os detalhes são identificados
nas plantas de modulação, sendo necessário o desenho de elevação de todas as
paredes estruturais (figura 27) para identificação dos seguintes itens:
a) As distâncias verticais dos vãos de aberturas de portas e janelas e dos
pontos de instalação elétrica;
b) A posição e altura das vergas e contravergas, com o detalhamento das
armaduras construtivas;
c) Posição dos grautes e o detalhamento das armaduras;
d) Numeração das paredes estruturais de acordo com as plantas de
modulação;
e) Identificação dos eixos, conforme as plantas de modulação;
f)

Identificação das paredes de vedação, dos shafts, escadas e outros;

g) Detalhamento de emendas e juntas na posição vertical;
h) Legendas com as características geométricas dos componentes do
sistema construtivo;
i)

Tabelas e notas com informações específicas, como a resistência
característica de blocos, argamassas, grautes e prisma.

Os projetos das instalações prediais, como elétrica, hidrossanitária, telefonia,
gás, ar condicionado e outros, devem ser elaborados com base no projeto
arquitetônico e de alvenaria estrutural, respeitando todas as imposições do sistema
construtivo.
6.3

Compatibilização de projetos
Para Corrêa e Naviero (2001), a compatibilização de projetos faz-se necessária

nos empreendimentos de maior complexidade. Todas as atividades técnicas do
projeto arquitetônico e estrutural, assim como das instalações prediais, devem ser
planejadas de forma integrada, com troca de informações entre os projetistas, a fim
de otimizar soluções técnicas e econômicas.
Devido ao grande número de informações, é recomendado que o trabalho de
compatibilização seja gerenciado por um coordenador, que tem a responsabilidade
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pelo controle e troca de informações entre os profissionais envolvidos na definição
de projetos, verificando as interferências, solucionando os problemas, avaliando o
cumprimento dos prazos, para a elaboração do planejamento da obra.
O profissional responsável pela coordenação deve ter experiência em redigir
contratos, registrar os avanços dos projetos, auditar projetos, conduzir reuniões
objetivas com a equipe e ter eficiência no sistema de comunicação entre os
membros da equipe, independente do método utilizado.
O serviço de coordenação pode ser realizado por empresas especializadas que
usam programas que mantêm dados, informações e projetos atualizados, com
bloqueio e controle dos acessos ao conjunto das informações, acessíveis de
qualquer lugar do mundo através da internet.

87

7

EXECUÇÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL
No processo de execução da obra é colocado em prática tudo o que foi

idealizado e que começa a tomar formato real. Portanto, a qualidade da obra está
diretamente relacionada à forma de execução. De nada adiantará ter um projeto
apurado se a mão de obra não for suficientemente qualificada para executá-la. A
estrutura do canteiro de obras deve estar montada, com licença para início das
atividades, com materiais no depósito, projetos finalizados e mão de obra
contratada.
A maioria das fotos e arquivos apresentados neste trabalho refere-se ao
processo

construtivo

em

alvenaria

estrutural

com

blocos

cerâmicos,

de

empreendimentos residenciais executados na cidade de Sorocaba- SP.
7.1

Racionalização, planejamento e organização do canteiro de obras.
Segundo Rosso (1980 apud MAMEDE, 2001), racionalizar a Construção Civil

significa “agir contra os desperdícios de materiais e mão de obra e utilizar mais
eficientemente o capital”. Faz-se isso através de planejamento e gerenciamento,
com o objetivo de eliminar a casualidade das decisões.
O conceito de racionalizar, de acordo com Sabbatini (1989 apud RAUBER,
2005), é resumido em “racionalizar é eliminar desperdícios”. O autor complementa
afirmando que a razão de ser da racionalização é fazer o melhor uso dos recursos
disponíveis.
O planejamento das atividades e a simplificação do processo construtivo
contribuem para o aumento da produtividade, qualidade dos serviços, limpeza do
canteiro de obras e menor desperdício de materiais. Souza (2000 apud MAMEDE,
2001) afirma que não há sentido em se falar em qualidade na obra ou produtividade
no processo construtivo quando não se tem planejado o local onde os serviços da
construção acontecem.
Investir no planejamento e na preparação do canteiro de obras apresenta
resultado positivo no custo final do empreendimento. Planejar o layout do canteiro de
obras com foco no recebimento, armazenamento e transporte reduz o tempo de
circulação; a correta estocagem de materiais reduz as perdas; a manutenção dos
equipamentos e ferramentas contribui para as condições de segurança e
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desempenho dos serviços; e a melhoria no local de vivência contribui na
produtividade e na motivação dos trabalhadores.
Na construção civil a mão de obra é composta na maior parte por homens,
devido ao esforço físico necessário nas atividades desenvolvidas. Na média, o nível
de escolaridade é básico e a experiência é adquirida durante a execução dos
serviços, com ajuda de outros profissionais com um pouco mais de qualificação.
Com base nesta situação, é necessário planejar as atividades desenvolvidas no
canteiro de obras, como:
a) Orientar as equipes, usando cadernos com todas as informações
necessárias

para

execução

das

tarefas,

atendendo

aos

prazos

estabelecidos;
b) Padronizar serviços, tarefas repetitivas e treinamento de equipes,
aumentando a produtividade;
c) Melhorar a comunicação entre funcionários na obra, com a instalação de
rádios transmissores e interfones em todos os pavimentos;
d) Adotar programação logística do guincho dentro da obra, para manter as
equipes abastecidas de materiais;
e) Estabelecer parcerias com as equipes no atendimento dos prazos,
aumentando o grau de motivação e diminuindo a rotatividade de pessoal.
O cronograma é responsável pelo controle do andamento de todos os serviços
e da compra de materiais de acordo com os prazos estabelecidos para cada etapa
da obra, sendo fundamental o acompanhamento e a fiscalização do engenheiro no
canteiro de obras. No cronograma devem ser previstas algumas situações que
podem ocorrer durante o andamento dos serviços, como as chuvas, quebra de
equipamentos, falta ou atraso na entrega de materiais e ensaios que possam ter
resultados diferentes do esperado.
7.2

Recebimento de materiais no canteiro de obras
De acordo com a NBR15812-2 (2010), todos os materiais devem ser

inspecionados no recebimento e imediatamente antes do uso, de forma a detectar
não conformidades. Devem ficar armazenados na ordem de recebimento e de forma
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que permita a inspeção geral e a identificação de acordo com o controle a ser
realizado.
Os blocos estruturais cerâmicos devem atender às prescrições da NBR 152702 (2005), sendo descarregados em superfície plana e nivelada, devendo ser usados
preferencialmente na ordem do recebimento.
Para as argamassas e grautes não industrializados, os materiais como o
cimento e a cal devem estar dentro do prazo de validade e acondicionados em
sacos secos e íntegros, em conformidade com as normas. Devem ser armazenados
em pilhas de 10 sacos no máximo, em local protegido de umidade. Se estiverem
úmidos devem ser descartados. Os agregados devem ser armazenados em baias
individuais, em superfície duras e providas de drenagem. Para as argamassas e
grautes industrializados, seguem-se mesmas recomendações citadas anteriormente
quanto ao armazenamento, proteção e prazos.
Os aditivos devem ser armazenados nas embalagens fornecidas pelos
fabricantes em locais protegidos das intempéries, seguindo as instruções conforme
especificação dos fabricantes.
As armaduras e outras peças metálicas devem ser armazenadas sobre
suportes que impeçam o contato com o solo, de modo a evitar placas de oxidação e
sujeiras que prejudiquem a aderência do graute, e em locais que as protejam da
ocorrência de danos.
Antes de iniciar o assentamento das alvenarias, deve ser feita a caracterização
da resistência à compressão dos materiais como blocos, argamassas e grautes.
Essa providência pode ser desconsiderada caso o fornecedor tenha feito a
caracterização desses materiais dentro de um prazo de 180 dias que antecedem o
inicio de execução das alvenarias (NBR 15812-2, 2010).
7.3

Equipamentos e ferramentas
No processo de execução racionalizada, o uso de equipamentos e ferramentas

agiliza a execução das tarefas, aumentando a velocidade de execução e reduzindo a
equipe de mão de obra. Por esse motivo, muitas construtoras têm investido na
aquisição e melhoria dos equipamentos e das instalações no canteiro de obras.
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Figura 28 – Equipamentos e ferramentas.
Fonte: Código de Praticas Nº1

Os equipamentos e ferramentas para conferência de medidas, alinhamento,
nível e prumo devem ser usadas constantemente durante a elevação das alvenarias.
Na figura 28 têm-se alguns exemplos dessas ferramentas: esquadro, escantilhão,
réguas de alumínio, nível lazer, nível de bolha, trenas e prumo de face, entre outros
equipamentos usados para transporte e armazenamento de materiais.

Figura 29 – Equipamentos metálicos
Fonte: Apresentação da Selecta e arquivo pessoal (2008).
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A

estrutura

metálica

está

presente

no

processo

construtivo

como

equipamentos, sendo encontradas no mercado da construção civil para compra ou
locação. Conforme figura 29, tem-se o exemplo de escoramentos, gabaritos e
andaimes, além das gruas e guindastes, entre outros equipamentos que permitem o
ajuste de medidas e facilitando a montagem na obra. Quando bem cuidados, têm
grande durabilidade e contribuem para diminuir o desperdício de madeiras no
canteiro de obras.
Todos os equipamentos e ferramentas devem passar por manutenção
periódica para garantir o perfeito funcionamento e a segurança do operador.
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e obediência às
normas de segurança e sinalização interna por todas as pessoas dentro do canteiro
de obras.
7.4

Execução da fundação
Na alvenaria estrutural, a definição do tipo de fundação é de fundamental

importância, pois qualquer desvio com relação ao alinhamento das paredes
implicará em esforços adicionais que podem gerar patologias. Em geral, os
elementos de fundação são de concreto armado, podendo apresentar variações
dimensionais que devem ser corrigidas antes de iniciar o assentamento das
alvenarias, de modo que não interfiram no alinhamento das paredes.

Figura 30 – Concretagem da fundação
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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No processo de execução da fundação, devem ser previstas todas as
interferências antes da execução da concretagem. Para isso, deve-se verificar nos
projetos de alvenaria o detalhamento de todas as passagens, posição de shafts,
armaduras inseridas nos grautes, posicionamento das tubulações e outros. Na figura
30 tem-se um exemplo de fundação pronta, com todas as instalações previstas.
7.5

Marcação da primeira fiada
Com o projeto de alvenaria da primeira fiada em mãos, deve-se proceder à

marcação de todas as paredes do pavimento. É conveniente que a marcação seja
feita com auxílio de equipamento topográfico instalado em pontos estratégicos,
permitindo a marcação da maior quantidade de blocos chaves posicionados nos
cantos e interseções das paredes, facilitando a conferência de medidas e a
marcação dos demais blocos que completam os vãos, conforme figura 31.

Figura 31 – Planta com a marcação dos blocos chaves.
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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Efetua-se a conferência do esquadro e nível da fiada. Caso o desnível do piso
seja superior a 3 cm, é necessária a correção dele com graute antes do
assentamento dos blocos.
A argamassa de assentamento da primeira fiada deve ser constituída apenas
de cimento e areia, atendendo às resistências previstas no projeto. O assentamento
dos blocos deve ser mediante o preenchimento de argamassa em toda a espessura
da alvenaria, não se limitando à espessura das paredes do bloco (UNIVERSIDADE
CORPORATIVA CAIXA).
7.6

Elevação das alvenarias
As paredes devem ser executadas apenas com blocos inteiros. Seus

complementares como os de hidráulica e elétrica, devem estar limpos e isentos de
materiais que possam prejudicar a aderência. O nível e prumo das fiadas devem ser
conferidos constantemente durante o assentamento, além da presença de reforços
metálicos e tubulações previstas em projetos.

Castelo ou pirâmide é o nome
dado ao conjunto de blocos
assentados nos cantos ou
encontros de paredes, formando
uma escada (figura 32.

Figura 32 – Execução da alvenaria
Fonte: Construtora Construbem (2012)

A elevação da alvenaria começa a partir do assentamento dos blocos da
segunda fiada até atingir o respaldo das paredes. Deve ser executadas seguindo as
recomendações dos projetos de segunda fiada e elevações das paredes,
considerando-se as instalações, posições de grautes e canaletas.
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A elevação da alvenaria nos cantos é recomendada para as paredes da
fachada, que estão expostas à ação de ventos mais fortes e são usadas para
conferir o prumo e o nível das demais paredes, facilitando o assentamento dos
blocos que completam os vãos. O desaprumo e desalinhamento máximo das
paredes e pilares do pavimento não podem superar 13 mm, além de atender aos
limites de 5 mm a cada 3 m e 10 mm a cada 6 m (NBR 15812-2, 2010).

(a)

(b)

Figura 33 – Alvenaria a meia altura
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

A alvenaria deve ser executada simultaneamente para não sobrecarregar
pontos isolados, conforme mostrado na figura 33:
a) As paredes devem ser levantadas até a altura média em uma única etapa
e completada até a altura final na etapa seguinte. Durante esse intervalo a
alvenaria assentada adquire uma determinada resistência;
b) Os furos dos blocos devem ser enchidos com graute em duas etapas: a
primeira na altura média das paredes e a segunda na sua altura final.
A mão de obra tem se mostrado um dos principais fatores de influência na
qualidade da alvenaria. De acordo com Franco (1987), em ensaios realizados no US
Bureau of Standards, houve variações de 30% na resistência de paredes quando
executadas sem supervisão, com problemas na mistura da argamassa de
assentamento e do graute, falha no preenchimento das juntas, perda de
alinhamento, prumo e nível, alterando, entre outros fatores, a resistência à
compressão dos painéis.
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7.7

Aplicação da argamassa de assentamento dos blocos
Para a definição da argamassa de assentamento dos blocos devem ser

realizados ensaios em laboratório, comprovando o atendimento das especificações
do projeto estrutural.
A mistura da argamassa deve ser feita com misturador mecânico, garantindo a
homogeneidade da massa. Para manter a trabalhabilidade, podem ser adicionadas
pequenas quantidades de água à argamassa misturada, que deve ser utilizada num
prazo de até 2,5 h. Após esse período ela deve ser descartada (NBR 15812-2,
2010).

Figura 34 – Preenchimento das juntas de argamassa
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

De acordo com a figura 34, as juntas verticais e horizontais devem ter
espessura igual a 10 mm, com variação máxima de ±3 mm. As juntas horizontais de
assentamento de blocos da primeira fiada pode-se ter de 5 mm a 20 mm de
espessura, garantindo o nivelamento da fiada. Juntas menores conduzem a uma
resistência maior e devem ser evitadas, devido à menor possibilidade de
acomodação das deformações dos blocos.
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(a)

(b)

Figura 35 – Aplicação da argamassa de assentamento
Fonte: Construtora Construbem (2012)

As juntas de argamassa devem ser feitas da seguinte maneira:
a) Para as juntas horizontais, a argamassa é colocada sobre as faces
laterais e sobre os septos transversais dos blocos;
b) Para as juntas verticais, devem ser aplicados dois filetes de argamassa
na parede lateral do bloco, garantindo que cada filete tenha espessura
não inferior a 20% da largura do bloco, conforme figura 35.
Santos (2008) concluiu em sua pesquisa que, entre os diversos fatores que
influenciam na resistência da alvenaria, está a espessura da junta de argamassa,
que é essencial para nivelar e suprir as irregularidades dos blocos e proporcionar a
união das unidades, criando uma monoliticidade da alvenaria. Diversas pesquisas
indicam que a espessura ideal é de 10 mm para a junta horizontal. Espessuras
menores não permitem a absorção das imperfeições. Por outro lado, espessuras
maiores causam diminuição da resistência das alvenarias.
As juntas secas não são recomendadas para o sistema construtivo em
alvenaria estrutural, pelo fato de reduzirem a resistência ao cisalhamento, ao fogo e
às ações laterais, além de ter baixo desempenho termoacústico, devido à ausência
de argamassa nas juntas verticais (THOMAS e HELENE, 2000).
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Para o assentamento dos blocos, é recomendada uma quantidade de
argamassa suficiente para assentar dois blocos por vez, considerando as condições
de temperatura e vento que influenciam na argamassa espalhada, diminuindo a sua
resistência à compressão. As ferramentas indicadas para aplicação da argamassa
de assentamento seguem conforme a figura 36:

(a)
Figura 36 – Ferramentas de aplicação da argamassa
Fonte: Catálogo Selecta

(b)

a) Bisnaga: é bastante empregada nas obras, garantindo um filete com a
quantidade adequada de argamassa, sem desperdício de material;
b) Colher canaleta: tem a forma de meia cana, proporcionando maior
agilidade para capturar a massa na massadeira, sem desperdício de
material;
c) Colher de pedreiro: é bastante usada na alvenaria convencional mas não
é recomendada para o assentamento da alvenaria estrutural devido ao
desperdício de material e tempo na aplicação;
d) ½ Colher de pedreiro: é uma adaptação da colher de pedreiro,na qual as
laterais da colher são cortadas, tornando mais adequada para aplicação
da argamassa;

98

e) ½ Desempenadeira: geralmente é feita com sobras de compensado,
tendo uma base de 10 cm de largura e 40 cm de comprimento;
f)

Masseira é o recipiente onde fica armazenada a argamassa durante o
processo de assentamento dos blocos. A mais recomendada é a metálica,
pois evita a perda d’água da argamassa, além de ser mais durável do que
de madeira (figura 37).

Figura 37 – Masseira metálica
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

Segundo Santos (2008), existem dois tipos de assentamento dos blocos, sendo
um com argamassa apenas nas suas paredes longitudinais e outro com argamassa
em todas as paredes do bloco. O uso de argamassa nas paredes longitudinais e na
vertical contribui para a racionalização, mas pode causar um aumento de tensões,
influenciando o modo de ruptura da alvenaria.
7.8

Tratamento das juntas de argamassa
Depois do assentamento dos blocos, a argamassa de assentamento sofre

pequena deformação, acumulando excesso de massa na face do bloco. Esse
excesso deve ser removido com a colher de pedreiro, passando-se em seguida uma
esponja levemente umedecida para uniformizar a textura da junta, reduzindo a
quantidade de vazios na superfície e contribuindo para a permeabilidade.
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Figuras 38 – Juntas de argamassa rasadas
Fonte: Construtora Construbem (2011).

Para as paredes revestidas, as juntas de argamassas podem ser rasadas
imediatamente após o assentamento dos blocos, de maneira a compor o plano da
parede sem apresentar rebarbas ou saliências. Nos casos de alvenaria não
revestida, a junta deve ter acabamento côncavo, com profundidade máxima de 3
mm, sendo para isso utilizado um frisador que pressione e compacte a argamassa
ainda fresca, sem arrastá-la para fora da junta. (NBR 15812-2, 2010).
7.9

Execução do graute
O graute tem influência na resistência da alvenaria, sendo necessário realizar

ensaios de resistência à compressão em laboratório para verificar o atendimento das
especificações do projeto estrutural.

Figura 39 – Limpeza do furo do bloco
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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Conforme a figura 39 é recomendada a limpeza dos furos dos blocos que
compõem a prumada do graute, removendo o excesso de argamassa de
assentamento e outros materiais que obstruem a passagem. A limpeza pode ser
feita várias vezes e principalmente na iminência do preenchimento com graute.

(a)

(b)

Figura 40 – Janela de inspeção do bloco
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

Janela de inspeção ou visita é o nome dado aos blocos assentados na primeira
fiada das prumadas de graute. De acordo com a figura 40, têm-se as seguintes
recomendações:
a) Deve ter uma abertura de 7 cm de largura por 10 cm de altura no mínimo,
com a finalidade de garantir a retirada do material durante a limpeza do
furo, permitindo a passagem do graute;
b) Através do furo é possível verificar o completo grauteamento da prumada,
e deve ser mantido fechado com tampos improvisados na obra.
Conforme mostrado na figura 41, o posicionamento da armadura no centro do
furo deve ser mantido durante o enchimento e adensamento do graute. Para isso, é
permitido o uso de arame e tarugos de aço ou pequenos tacos de argamassa. A
armadura deve ser envolvida pelo graute, garantindo cobrimento mínimo de 15 mm,
desconsiderada a espessura do bloco. Para o adensamento manual é permitido o
uso de haste metálica de diâmetro entre 10 mm e 15 mm, com comprimento
suficiente para atingir a base do furo a preencher. A armadura construtiva não pode
ser usada para acomodar o graute.
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Figura 41 – Posição da armadura vertical
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

O graute deve ter características no estado fresco que garanta o completo
preenchimento dos furos e evite a retração, que causa o descolamento do graute
das paredes do bloco. O graute deve ser produzido obrigatoriamente por misturador
mecânico e deve ser utilizado dentro de 1,5 h contada a partir da adição de água.
Não deve ser utilizado produto com o prazo de validade vencido, a não ser que seja
utilizado um aditivo retardador de pega, seguindo as orientações do fabricante (NBR
15812-2:2010).
O lançamento do graute deve ser efetuado pelo menos 24 h após o
assentamento dos blocos. O preenchimento dos furos deve ser feito em duas
etapas. Para os pés-direitos convencionais de 2,80 m, a altura da primeira etapa é
definida pela fiada das contravergas das janelas ou a altura máxima de 1,60m para
lançamento do graute, e a segunda etapa no respaldo da laje. Se o graute for
devidamente aditivado, garantindo a coesão sem segregação, a altura máxima de
lançamento permitida é de 2,80 m (NBR 15812-2, 2010).
7.10 Ligação entre paredes estruturais e outros elementos.
As paredes de vedação não têm estrutura para receber ações verticais, exceto
seu próprio peso. É recomendado que a alvenaria de vedação seja executada após
a conclusão da alvenaria estrutural de um ou mais pavimentos, para que não haja a
possibilidade de misturar o tipo de bloco específico de cada parede. A última fiada
da alvenaria de vedação deve ser respaldada com argamassa fraca em cimento ou
deve-se prever junta entre a alvenaria e a laje, para que a parede não receba
carregamento ou deformação devido à flexão da laje.
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(a)

(b)

Figura 42 – Emenda com tela
Fonte: Arquivo pessoal e revista Téchne 112 (2006).

As ligações da alvenaria estrutural com outros elementos, conforme a figura 42
deve atender às seguintes recomendações:
a) As alvenarias de vedação e estrutural são executadas independentes
uma da outra, sem que haja amarração dos blocos. A ligação entre as
alvenarias é garantida através da colocação de grampos ou telas
metálicas posicionadas na argamassa de assentamento dos blocos;
b) A ligação entre a alvenaria estrutural e elementos de concreto deve ser
feita com a colocação de telas metálicas posicionadas na argamassa de
assentamento dos blocos.
7.11 Execução das vergas e contravergas
No aspecto estrutural, as aberturas são responsáveis pelo desvio de ações e
tensões concentradas nos cantos dos vãos, justificando a necessidade da execução
de vergas e contravergas que resistem aos esforços cortantes e momentos fletores,
positivo no vão e negativo nos apoios laterais (UNIVERSIDADE CORPORATIVA
CAIXA).

103

Figura 43 – Armação das canaletas, de vergas e contravergas
Fonte: Universidade corporativa CAIXA (2011)

A especificação das armaduras deve estar detalhada no projeto de acordo com
o dimensionamento da estrutura. A figura 43 representa vergas e contravergas
armadas, considerando que as armaduras positiva e negativa posicionadas dentro
das canaletas contribuem para aumento da resistência ao cisalhamento e aos
momentos fletores (Universidade corporativa CAIXA, pg. 108).

As canaletas das vergas e contravergas
devem ser armadas, sendo permitido o uso
de tarugos, arames e espaçadores para
manter a armadura na sua devida posição
durante a concretagem.

Figura 44 – Posição das canaletas
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

É bastante usual a colocação de duas barras de aço na direção longitudinal
nas canaletas de respaldo de alvenarias e para vãos de abertura menor que 120 cm.
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Nota-1: Para trechos pequenos prolongar a verga até o final da parede.
Figura 45 – Projeto de vergas e contravergas
Fonte: Arquivo pessoal

A representação das vergas e contravergas em projetos deve seguir conforme
a figura 45:
a) Na parede PAR-01, tem-se a representação de vergas e contravergas
com canaletas armadas e grauteadas, com apoio lateral mínimo de 30 cm
em cada lado do vão ou conforme especificado em projeto. A canaleta
pode ser substituída por fôrma de madeira e concretada no local;
b) Na parede PAR-02, tem-se o exemplo de verga com peça em concreto
armado pré-moldado, que é instalada durante a elevação das alvenarias.
É aconselhável executar verga contínua na parede que apresente vãos de
aberturas sucessivas.
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7.12 Cinta de amarração ou de respaldo
A cinta de amarração ou de respaldo refere-se à última fiada da alvenaria de
um pavimento, sendo composta de canaletas armadas e grauteadas, distribuídas de
forma contínua sobre todas as paredes com a finalidade de receber os
carregamentos das lajes e distribuí-los uniformemente para a alvenaria estrutural.
Não dispomos ainda no mercado de canaletas adequadas para o fechamento
de cantos e encontro de paredes. Resolve-se esse tipo de situação com fôrmas de
madeira para o fechamento de laterais e cantos. Podem ser usadas nos cantos
canaletas tipo “U”, cortadas a 45º para permitir o encaixe.

Antes de encher as canaletas de
concreto, devem ser previstas todas as
passagens de tubulações.
A montagem das lajes deve começar
a ser feita somente após o enchimento de
todos os pontos de graute e canaletas,
como ilustrado na figura 46.

Figura 46 – Cinta de amarração
Fonte: Construtora Construbem (2009)

As fiadas de respaldo têm a função de fazer a ligação entre as paredes e as
lajes, com capacidade de resistir aos esforços cortantes e de flexão. Elas devem
contar com uma armadura bem definida, assim como as vergas e contravergas.
(UNIVERSIDADE CORPORATIVA CAIXA).
7.13 Execução das juntas de controle e de dilatação
As juntas de controle ou movimentação no encontro de paredes ou no encontro
de elementos estruturais têm a finalidade de evitar possíveis patologias.
Na alvenaria de blocos cerâmicos, a principal causa de movimentação é a
expansão do material devido às variações de umidade e temperatura. No tocante à
alvenaria de bloco de concreto, as causas de movimentação se referem à retração
reversível que ocorre no material (VILATÓ, 1999).
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As juntas de controle têm por finalidade limitar a dimensão dos painéis de
alvenaria, evitando fissuras causadas por concentração de tensões em função das
deformações intrínsecas advindas da variação de temperatura, umidade excessiva,
fluência e outros. As juntas podem ser impostas nas seguintes situações:
a) No encontro de paredes com mudança de altura da alvenaria;
b) No encontro de paredes com mudança de espessura;
c)

No encontro de elementos com a alvenaria estrutural, como pilares e
lajes;

d)

No encontro de aberturas de vãos para portas e janelas.

(a)

b)

(c)

Figura 47 – Junta de movimentação
Fonte: Santos (2004) citado por RAUBER (2005). p.80

O projeto de alvenaria estrutural deve conter detalhamento das juntas de
controle, de acordo com a figura 47, e seguir as seguintes recomendações:
a) As juntas de controle devem garantir folga entre os elementos, sem
preenchimento de qualquer material. Em alguns casos o fechamento é
somente para garantir a estanqueidade da junta com produtos
industrializados que mantenham um nível de flexibilidade que permita as
movimentações de retração e expansão sem induzir esforço na alvenaria.
De acordo com a figura (a), a junta vertical receberá somente um
acabamento com chapa metálica para esconder o vão entre as paredes;
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b)

As juntas devem ser contínuas na direção vertical da alvenaria,
preenchidas com material deformável, interrompendo pelo menos 50% da
armadura horizontal na junta. O preenchimento do vão deve seguir
conforme a figura (c);

c) A junta é preenchida com isopor e receberá selante para garantir o
isolamento do vão. Os selantes à base de polissulfetos, poliuretano e
silicone asseguram boa aderência e capacidade de deformação. Os
selantes devem cobrir uma profundidade mínima de 10 mm (VILATÓ,
1999).
Segundo o BS 5628-Part 3, a largura das juntas em milímetros deve ser cerca
de 30% maior que a distância entre as juntas em metros. Sendo assim, para uma
distância de 12 m entre juntas, a espessura ideal é de 16 mm de largura (VILATÓ,
1999).
De acordo com a NBR 15812-1(2010), as juntas verticais de controle não
devem ultrapassar os valores máximos de espaçamento, conforme a tabela 17:
Tabela 17 – Valores máximos de espaçamento entre juntas verticais de
controle.
Limite m
Localização do
elemento

t ≥ 14cm

t = 11,5cm

Externa

10

8

Interna

12

10

Notas:
1- A espessura mínima da junta de controle é determinada como 0,13% do
espaçamento das juntas.
2- Os limites acima serão reduzidos em 15% caso a parede tenha abertura.
3- Os limites estabelecidos na Tabela 13 podem ser alterados mediante a inclusão de
armaduras horizontais adequadamente dispostas em juntas de assentamento
horizontais, desde que tecnicamente justificado.
Fonte: NBR 15812-1 (2010).

As juntas de dilatação são previstas com o objetivo de evitar fissuras que
ocorrem devido à variação de temperatura e variação brusca de esforços verticais
que possam comprometer a estrutura. As juntas devem ser previstas a uma
distância máxima de 24 m vista em planta da edificação. Este limite pode ser
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alterado, desde que se faça uma avaliação mais precisa dos efeitos de variação de
temperatura e expansão sobre a estrutura (NBR 15812-1, 2010).

Figura 48 – Junta de dilatação entre a laje e a parede.
Fonte: arquivo pessoal (2010).

Juntas de dilatação na horizontal são utilizadas na ligação entre as paredes e
as lajes, principalmente nas lajes de cobertura onde os efeitos das movimentações
devidos à variação de temperatura e retração são maiores. As juntas podem ser
executadas com a colocação de manta de neoprene (Dureza – 50 Shore-A) na
superfície em que a laje se apóia, reduzindo o coeficiente de atrito entre a laje e a
parede, conforme mostrado na figura 48 (VILATÓ, 1999).
7.14 Controle de aceitação da alvenaria
Para o controle geométrico e aceitação da alvenaria estrutural de blocos
cerâmicos, devem ser empregados materiais em conformidade com a NBR 15270-1
(2005), que garantem as dimensões e uniformidade dos blocos. Devem-se usar
equipamentos adequados e ferramentas específicas para alvenaria estrutural. Para
garantir a qualidade da alvenaria durante a sua execução em cada pavimento,
devem ser atendidas as variáveis de controle, conforme a tabela 18 (NBR 15812-2,
2010).
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Tabela 18 – Variáveis de controle na produção da alvenaria.
Fator

Tolerâncias

Junta horizontal

Espessura

± 3 mm a

Nível

2 mm/m
10 mm no máximo

Junta vertical

Espessura

± 3 mm a

Alinhamento vertical

2 mm/m
10 mm no máximo

Vertical

Alinhamento
da parede

± 2 mm/m
± 10 mm no máximo
por piso
± 25 mm na altura total

Horizontal

± 2 mm/m
± 10 mm no máximo

Superfície
superior das

Variação no nível entre elementos de piso
adjacente
Variação no nível dentro da largura de cada
Paredes portantes
bloco isoladamente

± 1 mm/m
± 1,5 mm/m

A Tolerância referida a juntas de 10 mm de espessura nominal, nos demais casos,
considerar ± 30 % da espessura
Fonte: NBR 15812-2 (2010).

De acordo com a NBR 15812-2 (2010), a estrutura deve passar pela
verificação do prumo. É admitida uma tolerância de 2 mm/m, limitada, porém, a 25
mm na altura total do edifício. Caso constatado o desaprumo, devem ser adotadas
medidas corretivas, tais como:
a) Revisar o cálculo estrutural verificando se o desaprumo pode ser aceito;
b) Determinar restrições no uso da estrutura;
c) Providenciar projeto de reforço da estrutura;
d) Dependendo dos valores, adotar demolição parcial ou total da estrutura.
Para as argamassas e grautes, o parâmetro de controle deve ser a resistência
à compressão obtida no ensaio de cilindros moldados, rompidos em laboratório.
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8

INTERFACE DA ALVENARIA COM OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
Segundo Sabbatini (1989 apud MAMEDE, 2001) a racionalização da construção

é o processo dinâmico que torna possível a otimização do uso dos recursos
humanos, materiais, organizacionais, tecnológicos e financeiros, visando a atingir
objetivos fixados nos planos de desenvolvimento de cada país e de acordo com a
realidade sócio-econômica própria.
O uso de sistemas racionalizados complementares agrega economia e
velocidade na construção da alvenaria estrutural devido à padronização de medidas,
simplificação das instalações, redução de equipamentos e diversidade de materiais
no canteiro de obras, custo e tempo de execução das atividades.
O uso de sistemas complementares racionalizados agrega valor ao sistema
construtivo de alvenaria estrutural, devido à coordenação modular. Dentre as
vantagens, estão algumas como:
a) A simplificação da elaboração do projeto, devido à padronização dos
detalhes e precisão dimensional;
b) A normalização dos componentes da construção;
c)

A otimização das dimensões com redução do número de formato dos
componentes da construção;

d) A racionalização e simplificação na execução da obra com a facilidade da
montagem;
e) A redução de quebras dos materiais e das perdas, devidos à
padronização dos componentes (MAMEDE, 2001).
Os procedimentos executivos apresentados na sequência do trabalho referemse a algumas técnicas bastante simples, adotadas por construtoras para facilitar a
execução de tarefas. Podem apresentar-se como vantajosas para certa obra e não
para outra, de acordo com o padrão de qualidade e perfil de cada empresa. Assim,
não há regra geral, pelas múltiplas possibilidades de se resolver um mesmo
problema. Os procedimentos vão sendo aprimorados ao longo do tempo com base
em experiências aplicadas nos canteiros de obras, de acordo com os materiais e
ferramentas que surgem no mercado com intuito de facilitar a execução.
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8.1

Impermeabilização
A impermeabilização contribui para a durabilidade das edificações, reduzindo

custos com manutenção e recuperação de estruturas que se deterioram devido à
ação de águas ácidas, maresia, ozônio, gases poluentes, vapores agressivos e
outros elementos agressivos. O sistema de impermeabilização deve ser compatível
com a rigidez ou flexibilidade da área a ser impermeabilizada, dividindo-se em:
a) Sistemas rígidos são usados em estruturas sujeitas à mínima variação
térmica e sem exposição solar, como subsolos, reservatórios enterrados,
galerias subterrâneas e outros. O sistema não absorve deformações e
fissuras da estrutura, sendo a aplicação realizada por argamassas
impermeabilizantes aplicadas na superfície;
b) Sistemas semirrígidos suportam pequenas fissuras e até grandes
deformações;
c) Sistemas flexíveis são usados em estruturas expostas a variações de
temperatura e grandes vibrações, como pilotis, terraços e lajes de
cobertura, entre outros. Inclui a aplicação de membranas flexíveis ou
deformáveis executadas em camadas simples ou múltiplas, como as
mantas

poliméricas,

de

PVC

e

asfálticas,

que

garantem

a

impermeabilização da superfície;
d) Sistemas elásticos têm a capacidade de se alongar em função da
resistência estrutural, podendo absorver as fissurações;
e)

Impermeabilizações laminares são sistemas compostos por materiais com
boa resistência ao alongamento, voltando ao estado original sem se
romper;

f)

Impermeabilizações por pinturas são formadas por intercalação de várias
camadas de asfalto, armadas ou não, com materiais diversos, como
tecidos de feltros, tecidos de vidros e outros.
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Figura 49 – Impermeabilização da fundação motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2006)

Sistema flexível de percolação positiva por membrana é usado para conter a
umidade ativa do solo. A aplicação das membranas é feita através da pintura à base
de emulsão asfáltica, ou pintura asfáltica à base de solventes, indicadas para
estruturas enterradas, baldrames, caixas de passagem elétricas e outros, conforme
figura 49.
O uso de um procedimento correto de impermeabilização é a melhor maneira
de evitar possíveis problemas. Entre as precauções a serem tomadas, estão:
a) Elaborar projeto de impermeabilização com detalhamentos da obra e
especificação correta dos produtos;
b) Usar sistemas e produtos normalizados;
c) Contratar empresas especializadas;
d) Fiscalizar os serviços e ter cuidados com as futuras instalações que
possam comprometer a eficiência da impermeabilização.
8.2

Aberturas
As aberturas são vãos deixados nas paredes de alvenaria para instalação de

portas, que garantem a circulação dentro da edificação, e de janelas, que garantem
a entrada de iluminação e ventilação dentro dos ambientes.
A falta de compatibilidade entre as dimensões modulares de portas e caixilhos
com a dimensão modular da alvenaria interfere na racionalização do processo,
devido à necessidade de ajustes e compensações que são solucionados na fase de
instalação do produto.
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8.2.1 Portas
É recomendada a compra de portas padronizadas, devido ao custo e
facilidade de aquisição do produto. Elas são compostas por marco e/ou batente,
guarnição e folha.
Marco e/ou Batente é a parte fixada na alvenaria, com função de requadrar o
vão de abertura. É confeccionado em madeira, alumínio ou aço galvanizado.
Guarnição é a peça de acabamento fixada no batente e que arremata a porta
junto à parede.
Folha é a parte móvel da porta, fixada no batente por dobradiças para portas
de abrir e fixada por rodízios e trilhos para portas de correr, confeccionada em
madeira, aço, vidro, acrílico ou alumínio (MAMEDE, 2001).
As portas de abrir em madeira são as mais usadas para as habitações. Nas
paredes em alvenaria estrutural, as instalações são feitas da seguinte maneira:
a) Espuma de Poliuretano: o batente de madeira deve ser nivelado, alinhado
e encunhado nas paredes com 1,5 cm de vão para injeção da espuma.
Após a cura do poliuretano por cerca de quatro a oito horas, retirar as
sobras de espuma e as travas de suporte da porta e colocar a guarnição
(MAMEDE, 2001);
b) Tacos e Parafusos: chumbar três tacos de madeira na parede de cada
lado da porta para receber os parafusos de fixação do batente de
madeira. Deixar de 1 a 1,5 cm de vão entre a parede e o batente para
correção do nível e prumo, o qual é ajustado após a colocação da folha
da porta, que serve como gabarito, para colocar a guarnição (MAMEDE,
2001);
c)
d)

Batente metálico envolvente;
Batente metálico não envolvente.
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(a)
Figura 50 – Batente metálico não envolvente motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

(b)

Na figura 50 segue um exemplo de como proceder à instalação de batente
metálico não envolvente na alvenaria estrutural:
a) Durante a elevação das alvenarias é deixado o vão modular de abertura
conforme previsto em projeto;
b) São verificados nível, prumo e alinhamento do batente, que é parafusado
com buchas diretamente na alvenaria, o que garante bom acabamento
dispensando o uso de guarnição.
Na figura 51 tem-se um exemplo de batente metálico envolvente, com o
procedimento de sua instalação na alvenaria:
a) O batente deve ser posicionado no respectivo vão modular de abertura
desde a primeira fiada de assentamento dos blocos. São verificados nível,
prumo e alinhamento durante a elevação da alvenaria;
b)

O batente é fixado nas laterais com argamassa e possui grapas que estão
dispostas com distância modular no alinhamento da argamassa de
assentamento dos blocos. Garante um bom acabamento na parede,
dispensando o uso de guarnição;

c)

Na altura de 2,20 m deve ser executada uma verga em concreto armado
para corrigir os desníveis do batente e garantir o alinhamento vertical da
alvenaria.
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(a)

(b)

(c)

Figura 51 – Batente metálico envolvente
Fonte: Construtora Construbem (2012)

8.2.2 Janelas
Janela pertence a uma classe de esquadrias composta por batentes e folhas.
São encontradas em madeira, alumínio, aço ou PVC.
As janelas padronizadas são fabricadas em série, com controle de processo e
padrão de qualidade encontrada no mercado com preços competitivos. Em geral,
essas janelas são entregues com acabamento completo, incluindo a fechadura,
pintura e vidros. A embalagem garante a proteção durante a sua instalação na
parede, sendo retirada somente após conclusão de todos os acabamentos e limpeza
do local. Procedimentos de instalação:
a) Instalação

sem

contramarco:

o

vão

da

alvenaria

precisa estar

regularizado, nivelado e alinhado. Para isto é recomendado o uso de
gabarito metálico durante a elevação das alvenarias e na fase de
revestimento, sendo retirado para a instalação da esquadria. Esta pode
ser fixada com espuma de poliuretano, parafusos e buchas, que garantem
a segurança contra queda em caso de incêndio, quando a espuma é
danificada. Após a cura da espuma de quatro a oito horas, é necessário
fixar a guarnição para proteção contra os raios UV. De outra forma, a
fixação pode ser feita com o uso de grapas metálicas parafusadas no
perfil da janela em uma das laterais e na outra lateral fixadas com
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parafusos com auxilio de revólver de pressão, sem quebra do bloco e sem
prejudicar a racionalização do processo (MAMEDE, 2001);
b) O contramarco tem a finalidade de requadrar o vão da abertura
garantindo as dimensões, nível, prumo e alinhamento durante a execução
das alvenarias e revestimentos para posterior encaixe da esquadria, além
de contribuir para a estanqueidade. As janelas padronizadas não
possuem contramarco (MAMEDE, 2001);
c)

Contramarco de alumínio: a fixação é feita através de parafusos e buchas
diretamente na alvenaria. Após o acabamento da parede a esquadria é
encaixada ou parafusada no contramarco;

d)

Contramarco pré-moldado em concreto: é o elemento construtivo moldado
em fôrma metálica que pode ser confeccionado no canteiro de obras.

Figura 52 – Fôrma metálica para fabricação de contramarco
Fonte: Construtora Construbem (2008)

A fôrma metálica apresentada na figura 52 é feita sob medida, de acordo com
a dimensão modular da alvenaria, para fixação de esquadria com medidas
padronizadas de mercado. Os contramarcos pré-moldados em concreto armado são
confeccionados pela equipe de mão-de-obra no canteiro de obras, atendendo aos
critérios de qualidade e segurança da Construtora responsável pela obra.
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(a)

(b)

(c)

Figura 53 – Assentamento de contramarco pré-moldado em concreto motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2008)

A figura 53 ilustra o procedimento para a fixação do contramarco na alvenaria:
a) O contramarco é assentado no vão de abertura da alvenaria, com a
mesma argamassa de assentamento dos blocos, durante a fase de
elevação das paredes;
b)

O contramarco é posicionado com o rebaixo da moldura voltado para o
lado externo da edificação, evitando que a água de chuva entre por
frestas. A moldura não ocupa toda a largura da parede, podendo ser
usada para paredes com espessura acabada de 15 cm ou de 20 cm;

c)

São conferidos nível, prumo e alinhamento durante todo o processo de
assentamento do elemento. Na figura é possível verificar o contramarco
assentado, visto pelo lado interno da edificação.

(a)

(b)

(c)

Figura 54 – Acabamento final do contramarco. Motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2010)

A finalização do processo é dada pela colocação da esquadria, conforme
figura 54:
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a) Na fase de acabamento, o contramarco pré-moldado recebe uma camada
fina de gesso para corrigir pequenas imperfeições do concreto. É lixado
para garantir superfície lisa e receber a pintura como acabamento final;
b)

A esquadria é fixada por buchas e parafusos, instalada pelo lado externo
da edificação. A maioria das esquadrias vêm em uma embalagem que
não precisa ser retirada durante a instalação, permanecendo protegidas
até a fase final da obra, quando remove-se a embalagem para limpeza
final;

c)

A pingadeira contribui para a estanqueidade da janela e dá acabamento
no peitoril, podendo ser confeccionada por pedra, elemento pré-moldado
e outros materiais que permitam a inclinação na seção transversal e frisos
para que funcionem corretamente.

8.3

Lajes
As lajes têm a função de absorver as ações verticais, horizontais e os

desaprumos provocados pela pressão do vento nas fachadas do edifício, e transferílos para as paredes de contraventamento, trabalhando como um elemento rígido no
seu plano. Servem também de ligação para as paredes, fazendo com que o conjunto
trabalhe de forma monolítica, aumentando a rigidez da edificação.

(a)

(b)

Figura 55 – Preparação e concretagem de lajes maciças motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

As lajes maciças armadas em duas direções são as mais indicadas para o
sistema construtivo em alvenaria estrutural, dada a rigidez com que conferem a
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distribuição das ações horizontais e das ações verticais, conforme figura 55. O
procedimento para a montagem das lajes maciças deve seguir as seguintes
recomendações:
a) Toda a execução é dada in loco, começando pela montagem de fôrmas e
escoramentos, disposição das armaduras, distribuição de conduítes e
tubulações, previsão dos vãos de aberturas de shafts e outros. Após a
conclusão da montagem é fundamental verificar se foram atendidas todas
as recomendações do projeto;
b) A concretagem deve ser programada com antecedência, considerando as
especificações e volumes de concreto conforme o projeto. Garantindo o
abastecimento do produto na obra, a disponibilidade de equipamento e
mão-de-obra em quantidade suficiente para execução das tarefas,
possibilita-se o preenchimento da laje de um pavimento em uma única
etapa, tomando-se também todos os cuidados necessários para a cura do
concreto.
Para que a laje funcione como diafragma rígido e assegure bom desempenho
da edificação frente às ações horizontais e do vento, o projeto deve detalhá-la de
forma que tenha continuidade em todo o plano, pequenas flechas e poucas fissuras.
Em edifícios com mais de quatro pavimentos, é importante que sejam usadas lajes
maciças, já que as lajes nervuradas podem apresentar deficiência na distribuição
dos esforços perpendiculares às nervuras (UNIVERSIDADE CORPORATIVA
CAIXA).

Figura 56 – Montagem da laje pré-moldada motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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De acordo com a figura 56, segue a montagem da laje pré-moldada, em que
devem ser consideradas as mesmas recomendações citadas anteriormente para a
laje maciça. As lajes pré-moldadas são classificadas como:
a) Laje pré-fabricada;
b) Pré-laje com capeamento de concreto;
c) Pré-laje armada em uma só direção com capeamento de concreto;
d) Pré-laje com vigota dupla e capeamento de concreto;
e) Viga metálica treliçada suportando laje maciça;
f)

Vigotas de concreto com elementos cerâmicos;

g) Viga metálica com fôrma metálica incorporada à laje;
h) Laje pré-fabricada sem cobrimento de concreto.
Com relação às lajes, verificou-se em outros trabalhos e na prática, de um
modo geral, que há um crescente número de construtoras optando pelo uso de
escoramento metálico. A escolha do tipo de laje ainda é bastante questionável,
devido às dificuldades encontradas pela mão de obra durante a montagem na obra.
Algumas construtoras têm optado pelo uso de laje tipo painel pré-fabricado, que são
montadas apoiando suas extremidades sobre as canaletas de respaldo, e em
seguida recebem as instalações prediais, as armaduras complementares, e para
finalização do processo, a concretagem e a cura do concreto.
Porém, tem-se exemplo de uma construtora cuja mão-de-obra não se adaptou
ao uso do pré-moldado, com queixas de quebras das peças durante o processo de
transporte na obra e maior dificuldade da equipe para montar as lajes mais
elevadas, além da dificuldade de encontrar fornecedores que garantissem os prazos
de entrega solicitados pela construtora. Neste caso, a construtora optou por investir
e aprimorar soluções para facilitar a montagem da laje maciça, com melhor
aproveitamento das fôrmas.
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8.3.1

Lajes de transição

Figura 57 – Laje de transição motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2006)

Conforme mostrado na figura 57, a laje de transição é caracterizada por um
conjunto de lajes e vigas moldadas in loco em concreto armado, formando uma
estrutura rígida com capacidade de suportar as ações dos pavimentos superiores e
transferí-las para os pilares e, na sequência, para as fundações.
A laje de transição pode ser usada para interligar estruturas com sistemas
construtivos diferenciados. Muitas construtoras têm usado a laje de transição como
solução para integrar uma estrutura rígida com a alvenaria, e resolver problemas de
aberturas de grandes vãos, bastante comuns nas garagens localizadas nos subsolos
e térreo de um edifício.
8.3.2 Lajes de cobertura
A laje de cobertura é o elemento da edificação que mais sente as variações
de temperatura, apresentando graves problemas de dilatação térmica, de infiltração
de água de chuvas e concentração de calor, provocando deformações excessivas
que podem cisalhar a alvenaria, causando fissuras. Neste caso é recomendado que
seja feita a impermeabilização.
A impermeabilização da laje de cobertura é dada por um conjunto de serviços,
tais como: regularização, caimentos, aplicação de produtos impermeabilizantes,
isolamento térmico e proteção mecânica. Nos terraços, deve ser deixado desnível
entre os ambientes internos e externos, além dos ralos para escoamento de águas
de chuva.
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Na alvenaria estrutural, o tratamento térmico da laje de cobertura deve ser
previsto na fase de projetos para facilitar a execução. Deve-se manter a laje
flutuante, sem vínculo rígido com a estrutura, de modo que se movimente sem
causar danos à estrutura.

(a)

(b)

(c)

Figura 58 – Laje de cobertura motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2006)

De acordo com a figura 58, seguem algumas recomendações para a
execução da laje flutuante:
a) As canaletas de respaldo das alvenarias devem estar concretadas antes
de receber a camada de manta de neoprene (Dureza – 50 Shore-A), ou
outro produto que permita o deslizamento da laje, seguindo em toda a
extensão onde serão levantadas as paredes;
b)

As armaduras verticais que seguem como arranques devem ser
encamisadas com mangueiras de borracha, garantindo o seu isolamento;

c)

Prever as passagens de tubulações e conduítes que seguem pelas
paredes e atravessam a camada de manta. Dar sequência na montagem
das lajes conforme o projeto, tomando todos os cuidados para não
danificar ou remover a manta do local.
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(a)

(b)

Figura 59 – Detalhamento das lajes maciças de cobertura
Fonte: Arquivo pessoal (2006)

O projeto de detalhamento das lajes de cobertura apresenta-se na figura 59,
sendo:
a) Laje flutuante sobre canaletas tipo “J”: pode ser usada a manta de
neoprene (Dureza – 50 Shore-A), ou um composto de mantas asfálticas
intercaladas com tiras de PVC, formando uma espécie de sanduíche entre
a laje e o bloco na horizontal. Na vertical, o espaço formado entre a laje e
a canaleta pode ser preenchido por isopor;
b) Laje flutuante sobre canaletas tipo “U”: deve ser usada uma camada de
manta de neoprene (Dureza – 50 Shore-A), sobre as canaletas
concretadas e prever a execução de um friso entre a canaleta e a laje,
para esconder as fissuras que inevitavelmente ocorrerão na face externa
da edificação (RAUBER, 2005).
Para edifícios altos, é recomendado que os telhados sejam embutidos, para
garantia da segurança e facilidade de manutenção. Em geral são usadas telhas que
precisam de pouca inclinação, formando um colchão de ar entre o telhado e a laje.
Sem ventilação, essas lajes demoram um longo tempo para baixar a temperatura
absorvida.
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Figura 60 – Ventilação da cobertura
Fonte: Construtora Construbem (2010)

Essa ventilação pode ser melhorada com a abertura de pequenos vãos
distribuídos nas platibandas, permitindo a troca de calor entre o ático e o ambiente
externo. Conforme a figura 60 tem-se o exemplo de uma abertura de ventilação na
parede da platibanda, executada durante a elevação das paredes. Os vãos de
abertura devem ter uma tela de proteção contra entrada de insetos e pássaros.

8.4

Escada
A escada é o elemento da obra que garante o acesso entre os pavimentos que

estão em níveis diferentes, podendo ser executada em madeira, aço, alvenaria ou
concreto.
O dimensionamento da escada é feito com base nas dimensões e altura do vão
determinado para sua construção, o dimensionamento dos degraus deve atender as
recomendações conforme figura 61.
Os pisos e espelhos devem ter medida constante em
toda a escada, atendendo às seguintes condições:
Piso (p) = 0,28 < p < 0,32;
Espelho (e) = 0,16 < e < 0,18
0,63 < p + 2e < 0,65
e=altura do degrau = espelho

Obs: medidas em metros.

p=largura do degrau= piso
Figura 61 – Dimensionamento de escada motociclista
Fonte: NBR 9050 (2004)
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No processo de construção racionalizada, são buscadas soluções construtivas
para instalação de elementos complementares, evitando ao máximo que os serviços
interfiram no andamento dos outros e buscando minimizar as operações de grande
duração. Baseando-se nesta afirmação, pode-se dizer que os elementos prémoldados apresentam-se como solução racionalizada, com as seguintes vantagens:
a) Facilidade de instalação: após a montagem no local determinado, a
escada está liberada para acesso entre os pavimentos;
b) Opção de confecção das peças no próprio canteiro de obras;
c) Garantia de bom acabamento das peças pelas fôrmas metálicas, sem
necessidade de revestimento;
d) Redução significativa de tempo e custo na obra (MAMEDE, 2001).
Para garantir a qualidade do pré-moldado devem ser levadas em conta
algumas recomendações:
a) Projeto detalhado das peças com dimensões vistas em planta e em
cortes;
b) Listagem com quantidades de peças, armaduras e volume de concreto;
c) Detalhamento da fixação;
d) Revisão de estocagem das peças prontas;
e) Manutenção e limpeza das fôrmas, para qualidade da peça.

8.4.1 Escada Pré-moldada composta por vários elementos
É formada por um conjunto de elementos que compõem os pisos, espelhos e
patamares que podem ser fabricados no canteiro de obras, com fôrmas metálicas ou
outro material que garanta a geometria e dimensões das peças, que são
transportadas e instalados manualmente, em geral após a execução das alvenarias.
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Figura 62 – Elemento pré-moldado tipo ”Jacaré” motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2008)

Na figura 62 é ilustrado o elemento pré-moldado popularmente conhecido
como “Jacaré”, com formato dentado para encaixe dos degraus, com a finalidade de
transferir a sobrecarga da escada para a parede de suporte. A fixação do elemento
na parede é feita com parafusos e buchas. A posição correta é determinada com
auxilio de régua-guia com a posição de cada parafuso; os blocos são grauteados
para garantia da fixação do elemento.

(a)

(b)

Figura 63 – Fixação do jacaré na alvenaria
Fonte: Construtora Construbem (2008)

Conforme figura 63, são identificados:
a)

A fixação do elemento “Jacaré” na parede é dada através de parafusos e
buchas; a posição correta é determinada com auxilio de régua-guia com a
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posição de cada parafuso; os blocos são grauteados para garantia da
fixação do elemento. O elemento Jacaré é fixado nas duas paredes
laterais da escada, para suporte dos degraus que ficam apoiados nas
suas extremidades;
b)

Cada degrau é composto por piso e espelho num único elemento com
formato tipo “L”, o que garante sua maior resistência. Os degraus são
assentados com argamassa em suas extremidades e encaixados em
sequência de baixo para cima, formando a escada. Pode ser executada
uma pintura para corrigir as diferenças de tonalidades dos elementos.

A produção de pré-moldado dentro do canteiro de obras pode ser feita com a
aquisição de um jogo de fôrmas para confecção dos elementos, com aproveitamento
da mão-de-obra e da disponibilidade de materiais.
8.4.2 Escada Pré-moldada com espelhos vazados
A escada é formada por um conjunto de elementos de pequenas dimensões,
que compõem os degraus, patamares e jacarés. Os jacarés são fixados nas paredes
com parafusos e buchas para apoio dos degraus, que são compostos por placas
planas assentadas com argamassa nas suas extremidades. Os patamares são
compostos pelas mesmas placas assentadas com argamassa lado a lado.
Na figura 64 tem-se um exemplo de
escada com degraus em placas planas
de concreto e espelhos vazados. Em
geral, a placa plana tem maior facilidade
de

deformação,

dada

sua

pequena

espessura, com maior possibilidade de
flexão no meio do vão.

Figura 64 – Pré-moldado instalado motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

Não é recomendada para circulação comum de edifícios, por não atender aos
requisitos de segurança ao fogo.
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8.4.3 Escada Pré-moldada composta por grandes elementos
Essa escada é formada por elementos de maior dimensão, cada um contendo
patamar, piso e espelho do degrau, geralmente moldados em forma metálica, com
recursos mecanizados. Devido ao peso do elemento, é necessário prever as
condições de transporte por içamento e montagem no canteiro de obras.
8.4.4

Escada Pré-moldada espiral
A figura 65 apresenta um modelo de
escada espiral, formada por um conjunto de
elementos pré-moldados, composta por uma
coluna central apoiada nas lajes entre os
pavimentos que serve de suporte para os
degraus, sem nenhuma ligação com a alvenaria.
Devido à sua geometria, não é permitida a sua
utilização para a circulação comum de um
edifício.

Figura 65 – Escada espirala motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2006)
8.4.5

Escada em concreto armado executada in loco
A escada de concreto armada in loco,
conforme figura 66, permite variada geometria,
com maior requinte estético no projeto de
arquitetura. Esse tipo de escada apresenta
desvantagens quando comparada com a prémoldada em termos de execução, dada a
necessidade de montagem de fôrmas, corte e
dobra das armaduras, concretagem in loco, tempo
de cura e desfôrma do elemento.

Figura 66 – Escada moldada in loco
Fonte: Arquivo pessoal (2008)
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Durante a execução do edifício, as escadas são utilizadas pela equipe de
mão-de-obra para a circulação interna. Recomenda-se que a escada seja revestida
por uma lona plástica e uma camada de gesso de aproximadamente 3 cm para
proteção dos elementos, além de instalação de corrimão para prevenir acidentes.
Após a finalização do edifício, a proteção é retirada, pequenas imperfeições são
corrigidas e a pintura de acabamento final é executada (SANTOS, 2002).
8.5

Instalações prediais
Os projetos específicos das instalações devem ser elaborados com base nos

projetos arquitetônicos e de alvenaria estrutural, contendo detalhamentos e
especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços. São necessários
os seguintes projetos executivos: hidrossanitário, elétrico, lógica, telefonia, GLP (gás
liquefeito de petróleo), prevenção de incêndio, segurança, elevadores e refrigeração,
entre outros. Esses projetos devem ser elaborados analisando as interferências
entre eles e prevendo as etapas de execução, conforme o planejamento da obra.
De acordo com a norma técnica NBR 15812-1(2010), as instalações prediais
devem atender às seguintes especificações:
a) Não é permitido corte individual horizontal de comprimento superior a 40
cm em paredes estruturais;
b) Não são permitidos cortes horizontais em uma mesma parede estrutural
cujos comprimentos somados ultrapassem 1/6 do comprimento total da
parede em planta;
c)

Cortes verticais, de comprimento superior a 60 cm realizados em paredes,
definem elementos distintos;

d)

Não são permitidos condutores de fluidos embutidos em paredes
estruturais, exceto quando a instalação e a manutenção não exigirem
cortes.
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Figura 67 – Shaftotociclista
Fonte: arquivo pessoal (2008)

Shafts ou nichos são vãos de aberturas deixados nas lajes (figura 67),
destinados ao uso exclusivo das instalações prediais. Estão posicionados na mesma
prumada para receber todas as instalações do primeiro ao último pavimento. São
localizados em áreas de circulação comum, permitindo o acesso para leitura e
medição das instalações de todos os apartamentos, garantindo a privacidade de
cada apartamento, e no interior dos apartamentos, nos banheiros ou áreas de
serviços. Os shafts são fechados no entorno com material de vedação que permite a
manutenção das instalações sem causar danos à estrutura do edifício.
8.5.1 Instalações elétricas
Os projetos das instalações devem estar em conformidade com os projetos de
alvenaria, prevendo-se a posição dos shafts.

(a)

(b)

Figura 68 – Shaft com a instalação dos quadros medidores motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2009)
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Na figura 68 vê-se um exemplo de instalações prediais feitas de acordo com o
vão deixado para o shaft.
a)

O shaft abriga as instalações de água, energia e de combate a incêndio.
Recomenda-se que a instalação dos quadros e medidores seja executada
após a conclusão da alvenaria estrutural, e executada em todos os
pavimentos em uma única etapa, garantindo o alinhando e prumada das
tubulações. Os arremates e ajustes de assentamento dos quadros são
feitos com alvenaria de vedação;

b)

Uma boa parte das instalações elétricas, de telefonia e outras são
executadas durante a elevação das alvenarias, devido à grande
interferência das tubulações, que passam dentro dos furos dos blocos e
embutidas nas lajes, e das caixas de tomadas, que são embutidas nos
blocos, entre outras situações conforme o projeto de elevação das
paredes.

(a)

(b)

Figura 69 – Passagem da tubulação elétrica motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2008)

Os projetos das instalações prediais devem ser elaborados com base nos
projetos de modulação e de elevação das alvenarias, para garantir a posição correta
das caixas de tomadas e interruptores de acordo com a disposição dos blocos, de
modo a evitar possíveis erros durante a execução da obra. Os eletrodutos passam
por dentro do furo dos blocos e seguem até o ponto de distribuição (figura 69).
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a) Nos locais onde estão previstas as tomadas, interruptores e demais
pontos das instalações, devem ser assentados os blocos cortados, para
fixação posterior das caixas, conforme especificado em projeto;
b)

As caixas de interruptores e tomadas podem ser previamente chumbadas
no bloco cortado antes do assentamento na alvenaria, garantindo maior
produtividade na execução dos serviços.

8.5.2 Instalações hidrossanitárias
Os projetos das instalações hidrossanitárias devem estar em conformidade
com os projetos de alvenaria e devem ser executados de modo independente da
alvenaria estrutural.
Paredes hidráulicas são paredes levantadas com blocos de vedação, e
permitem embutir todas as instalações sem causar danos à estrutura do edifício,
devendo ser previstas no projeto estrutural. É recomendado que as paredes
hidráulicas sejam levantadas após a execução da alvenaria estrutural, sem nenhum
tipo de amarração à estrutura.

(a)
(b)
Figura 70 – Instalações hidrossanitárias motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2009)

(c)

A instalação da rede de esgoto deve ser executada separadamente de outras
instalações em shaft próprio, conforme a figura 70, considerando que:
a) A instalação deve ser executada após a conclusão da alvenaria estrutural.

As tubulações descem através dos shafts, sendo executadas em todos os
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pavimentos em uma única etapa, garantindo o alinhamento e prumada
das instalações;
b) Durante a fase de concretagem das lajes, podem ser deixadas as

passagens da tubulação, através da colocação de gabaritos. O gabarito é
montado com a disposição das peças sanitárias conforme o layout
arquitetônico. São usados pedaços de tubo de PVC com comprimento
aproximado de 35 cm a 40 cm, e diâmetro um pouco maior que o
especificado em projeto, garantindo a passagem da tubulação com folga.
Os tubos são fixados na fôrma da laje e garantem o alinhamento e a
posição dos furos, permitindo o encaixe posterior das conexões e
tubulações, que podem ser montadas à parte e encaixados nos pontos
que foram deixados;
c)

Como os revestimentos cerâmicos fazem parte do acabamento final das
paredes, é recomendado que ele seja executado após a conclusão das
instalações

prediais,

de

forma

a

evitar

que

qualquer

incidente

comprometa o aspecto estético do material.

(a)

(b)

Figura 71 – Medidores de água motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2009)

Os hidrômetros são instalados nos shafts no mesmo alinhamento em todos os
pavimentos, permitindo a medição individual do consumo de água. De acordo com a
figura 71, seguem algumas recomendações para execução das instalações:
a) A alvenaria de vedação permite o assentamento com argamassa dos
quadros medidores e o isolamento das instalações. A parede de vedação
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deve ser levantada no mesmo alinhamento da parede de alvenaria
estrutural;
b) Após a conclusão das instalações, a parede do shaft pode receber o
revestimento, que deve ser executado em uma única etapa em toda
extensão da parede, garantindo sua uniformidade e alinhamento.
Novos sistemas prediais estão surgindo no mercado da construção civil com
promessas de inovação, segurança e racionalização. Exemplo disso é o sistema
PEX predial de instalações hidráulicas compostas por tubos flexíveis, que podem ser
utilizados tanto para água quente como fria. São também recomendados para
sistemas de aquecimento solar, instalação de ar condicionado, refrigeração e outros.
No sistema PEX, o tubo flexível de polietileno reticulado, responsável por
conduzir a água, é introduzido em um tubo de maior bitola, em polietileno de baixa
densidade, também chamado de tubo bainha, que serve de guia, assim como o
eletroduto para a fiação interna. A distribuição de água dentro de um ambiente é
feita a partir de um distribuidor também chamado de manifold que pode ser
comparado a um pequeno barrilete (figura 72). Em uma futura manutenção, é só
substituir o tubo PEX do ponto do manifold até o ponto de consumo, sem quebrar os
revestimentos e as paredes (FERNANDES E MARTINS, 2010).
A figura 72 representa o esquema de
instalação do sistema PEX no banheiro,
considerando tubulação de água quente
(linha vermelha) e água fria (linha azul).

Figura 72 – Esquema de instalação PEX.
Fonte: Sistema PEX (2010)

Segundo Fernandes e Martins (2010), o sistema PEX apresenta inúmeras
vantagens, tais como:
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a) Resistência a altas temperaturas e ao congelamento;
b) Totalmente higiênico, atóxico e livre de crescimento de microorganismos,
evitando a contaminação da água;
c)

Nas condições normais de uso e de pressão, segundo os fabricantes, a
vida útil pode chegar a 50 anos. Alguns fornecedores dão garantia de até
15 anos no produto;

d) No caso de futura manutenção, o tubo flexível interno pode ser trocado
sem necessidade de quebrar a parede;
e) Tubulação resistente a impactos, semiflexível e leve, o que facilita o
transporte, a estocagem e a instalação. O fornecimento em bobinas
permite a instalação de grandes trechos, sem a necessidade de
conexões. Além disso, as juntas são fáceis de executar, permitindo uma
instalação mais rápida. Os tubos podem ser cortados em qualquer
dimensão, reduzindo a perda de pequenos pedaços que acontece com as
soluções rígidas.
As desvantagens apresentadas pelo sistema se referem à necessidade de
mão-de-obra especializada para sua instalação, além do custo elevado quando
comparado com os sistemas tradicionais utilizados pelas construtoras.
8.5.3 Reservatórios de água
Os reservatórios de água ficam na parte mais alta do edifício. Para a
execução in loco, deve ser previsto em projeto o reforço das paredes para suportar a
pressão da água e a impermeabilização para garantir a estanqueidade. Em geral,
esses reservatórios são divididos em células, dado o grande volume de água, para
garantir uma reserva de incêndio e impedir que o edifício fique sem água durante
uma manutenção.
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Figura 73 – Caixas d’água em fibras
Fonte: Construtora Construbem (2009)

No mercado da construção civil são encontradas caixas d'água que
comportam grandes volumes (figura 73). São fabricadas com fibras e possuem
garantia de qualidade do produto. São instaladas no local previsto em projeto com
auxílio de guindaste, de modo que a alvenaria de fechamento do compartimento
possa ser executada após a sua instalação. É considerada como uma solução
racionalizada, vantajosa em termos de custo e tempo quando comparada com o
reservatório feito in loco. Para reservatórios enterrados, contudo, ainda é
recomendada a execução in loco.
8.5.4 Instalação de GLP
Por motivo de segurança, não é permitido o uso de botijões nos apartamentos
em edifícios. Deve ser apresentado aos órgãos competentes um projeto de
instalação de GLP (gás liquefeito de petróleo), para aprovação e liberação de alvará
para execução das instalações na obra. Para as regiões que não dispõem de rede
de abastecimento de gás, deve-se utilizar uma central interna para armazenamento
dos botijões que abastecem o edifício. Em geral, essas instalações ficam no andar
térreo, isoladas e de modo a atender a todos os requisitos de segurança.
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(a)

(b)

Figura 74 – Instalação de GLP motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2009)

Para o sistema de instalação de GLP (gás liquefeito de petróleo), seguem
algumas recomendações de acordo com a figura 74:
a)

Para a instalação da rede de abastecimento interna do edifício, são
usados tubos de cobre com pequeno diâmetro, vindos da central de
distribuição até o medidor que se encontra nos shafts em todos os
pavimentos, fixados na alvenaria por braçadeiras. Normas de segurança
exigem que o shaft seja de uso exclusivo para a instalação e tenha
ventilação permanente;

b)

Para a rede de distribuição interna do edifício, os tubos devem ficar
aparentes e pintados na cor especificada em norma técnica. Para a
instalação interna do apartamento, as instalações podem ser disfarçadas
por molduras de gesso.

8.6

Revestimento das paredes
O mercado da construção civil oferece inúmeras opções de revestimentos para

pisos e paredes internas e externas. Deve-se ficar atendo à especificação dos
fabricantes quanto à qualidade dos materiais, no que se refere à cor, estanqueidade
à água, aderência, reposição das peças e a garantia dos produtos.
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O revestimento de fachadas tem função de garantir durabilidade e proteção da
edificação. Deve desempenhar por si, ou associado aos componentes da parede, as
funções de estanqueidade a água e isolamento térmico e acústico, além de
contribuir para a estética da edificação. A fase de execução dos revestimentos deve
ser tratada com planejamento e cuidados nos procedimentos construtivos,
considerando a importância da elaboração de um projeto de fachada (GRIPP, 2008).
O projeto de fachadas não tem como objetivo agregar economia e nem
aumentar a produtividade da obra, mas sim evitar as patologias nos revestimentos.
Deve conter:
a) Plantas com dimensões e definições dos materiais a serem empregados;
b) Informações sobre a forma de aplicação dos revestimentos, tipos de
argamassas, traços e outros;
c) Identificação das interferências que ocorrem na fachada;
d) Locais de enrijecimento ou reforço da base;
e) Posição das juntas de movimentação e frisos;
f)

Interfaces com caixilhos;

g) Impermeabilização;
h) Fiscalização e controle da execução (GRIPP, 2008).
8.6.1

Argamassas industrializadas
Na definição dos materiais empregados no revestimento, deve-se levar em

consideração o tipo de material empregado na construção que servirá de base para
aplicação do revestimento.
Para o uso de argamassas industrializadas, recomenda-se verificar a
composição e especificações tanto para uso interno quanto externo, devido às
condições que a argamassa estará submetida. Existem no mercado alguns tipos de
argamassas industrializadas, como a cimentícia, a acrílica e a monocapa ( REVISTA
aU, 2005).
O acabamento da argamassa cimentícia apresenta maior espessura e
resistência que o da acrílica. A mistura é composta de cimento estrutural, quartzo
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branco, aditivos e pigmentos especiais. Ao ser misturada com água, forma um
material pastoso e homogêneo, pronto para a aplicação no substrato.
A argamassa acrílica é composta por resina acrílica, agregados e aditivos
que possibilitam acabamentos com maior opção de cores, tonalidades fortes e
vibrantes. Tem o aspecto de uma pasta cremosa, que deve ser aplicada sobre o
emboço. Dada à espessura fina (5 mm) da camada de argamassa, devem-se tomar
alguns cuidados na aplicação, quanto à formação de bolhas, manchas e
deformações a curto prazo do produto aplicado.
A monocapa é uma argamassa formulada à base de cimento, agregados
miúdos, aditivos, pigmentos minerais e fungicidas. A argamassa já vem pigmentada
e substitui as camadas de emboco e reboco, além da pintura. A execução em uma
única camada da argamassa proporciona maior produtividade e racionalização do
sistema construtivo.
A monocapa pode ser aplicada em paredes
internas e de fachadas. A aplicação pode ser feita de
forma manual ou mecânica. No processo de
aplicação da argamassa é preciso adicionar água à
mistura, seguindo as recomendações do fabricante
quanto à homogeneização e quantidade de água.
Na figura 75 tem-se o exemplo de aplicação
da monocapa

como revestimento de fachada,

aplicado diretamente sobre a alvenaria de blocos
cerâmicos.
Figura 75 – Revestimento tipo monocapa motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2010)

A argamassa pode ser aplicada sobre bases de emboço e reboco, bloco
cerâmico, bloco de concreto e outros materiais que não apresentem superfície muito
lisa (REVISTA aU, 2005).
Para a aplicação da monocapa, seguem algumas recomendações:
a) Remover os resíduos e contaminações da parede antes de aplicar a
argamassa;
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b) Fazer a regularização da parede antes da aplicação da argamassa.
Devido à sua pequena espessura, a argamassa não corrige as
imperfeições;
c) Definir tipo de acabamento da argamassa, se liso ou texturizado;
d) Verificar a posição e dimensões das juntas de dilatação, que devem
dissimular os efeitos das variações de tonalidades de uma mesma
argamassa;
e) Na junção de materiais diferentes onde exista risco de fissuras, é
recomendado o uso de tela de fibra de vidro, que pode ser colocada no
momento da aplicação da argamassa.
Ercio Thomaz, pesquisador do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) faz
um alerta com relação à escolha de argamassas multiuso. Segundo ele, diferentes
marcas surgem no mercado com rapidez, atendendo mais aos propósitos de
marketing que à funcionalidade. Os profissionais devem exigir os requisitos técnicos
e buscar garantia do desempenho dos produtos industrializados quanto à cor,
aderência, estanqueidade à água, desempenho quanto à poluição, manutenção e
reposição do produto (REVISTA aU, 2005).
8.6.2

Placas cerâmicas
O revestimento convencional (chapisco + emboço + reboco) é bastante

usado, e pode ser aplicado nas paredes externas e internas. Para as paredes
internas, pode ser aplicada massa única (chapisco + reboco). Nas áreas internas
não molhadas pode ser aplicado o revestimento com argamassa colante
dependendo da textura do bloco.

Figura 76 – Revestimento das paredes com placas cerâmicas motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2010)
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Nas paredes internas que receberão revestimento de material cerâmico, é
necessário que a superfície seja preparada com chapisco fino, reboco e
impermeabilização das áreas molhadas, conforme figura 76.
8.6.3 Gesso
O gesso é um revestimento monolítico recomendado para paredes internas e
áreas secas. É composto por uma argamassa de gesso e água que permite a
aplicação em uma única camada, com espessura de 5 mm a 10 mm, e pode ser
aplicado conforme a figura 77:

(a)

(b)

Figura 77 – Tipos de aplicação do revestimento de gesso motociclista
Fonte: PCC -2436 Tecnologia da Construção de Edifícios II - aula 10, 2006.

a) Aplicação manual: a argamassa é aplicada no substrato por mão-de-obra
especializada. Pode ser do tipo liso sarrafeado (com uso de taliscas e
mestras) ou desempenado (sem taliscas);
b) Aplicação da argamassa por projeção mecânica (BARROS, et al, 2004).
O revestimento em argamassa projetada apresenta algumas vantagens,
quando comparada à aplicação manual:
a) Maior produtividade;
b) Menor desperdício de material;
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c) Admite maiores espessuras;
d) Melhor aderência;
e) Melhor qualidade do produto final (BARROS, et al, 2004).
Devem-se tomar alguns cuidados para preparação do substrato para receber
o revestimento em gesso:
a) Regularização da base com precisão geométrica para receber o
revestimento, que não corrige imperfeições devido à sua fina espessura;
b) Limpeza da superfície, remoção de poeira, rebarbas de concreto e
argamassas;
c) Fixação de contramarco, perfeitamente alinhado e nivelado;
d) Os encontros entre paredes e entre paredes e teto devem estar nivelados,
aprumados e no esquadro.

(a)

(b)

Figura 78 – Revestimento das paredes em gesso motociclista
Fonte: Construtora Construbem (2010)

Conforme a figura 78, o revestimento de gesso foi aplicado diretamente na
alvenaria de blocos cerâmicos. No exemplo mostrado, a qualidade da alvenaria
permitiu que o revestimento fosse aplicado com camada de 5 mm, representando
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economia de material e de mão-de-obra. O revestimento em gesso é bastante
recomendado, dadas as suas vantagens:
a) Permite a aplicação direta da argamassa de gesso sobre a alvenaria de
bloco cerâmico, de concreto, sílico-calcáreo e em concreto estrutural;
b) Permite aplicação de fina camada de gesso, de 5 mm a 10 mm de
espessura, dependendo da qualidade da alvenaria quanto ao alinhamento
e prumo das paredes;
c) Curto prazo de cura da argamassa após a aplicação;
d) Após a cura do gesso, a parede, que deve ser lixada para corrigir
pequenas imperfeições, estará pronta para receber a pintura. A cor e a
textura lisa do gesso contribuem para a execução da pintura (BARROS, et
al, 2004).
O revestimento em gesso possui algumas limitações que devem ser
consideradas:
a) Não auxilia no isolamento acústico;
b) Não auxilia na fixação de cargas suspensas;
c) Maior deterioração quando expostos à umidade excessiva;
d) Necessidade de mão-de-obra especializada;
e) Exagerada quantidade de resíduos gerados em cada aplicação da
argamassa;
f)

Dificuldade de aplicação do revestimento em gesso em batentes em aço
comum. É recomendado o uso de batentes em aço galvanizado para
evitar a corrosão (BARROS, et al, 2004).

8.6.4

Pintura
Pintura é a camada de cobrimento de uma superfície com função protetora e

decorativa garantindo acabamento estético. Deve também impedir a penetração de
água, poeira e outros agentes. Essa camada tem forma de película com espessura <
1,0 mm e pode ser aplicada sobre os mais diversos substratos, como bases porosas
(alvenarias, concreto, argamassa e gesso), madeira e componentes metálicos, entre
outros (BARROS et al, 2003).
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O substrato deve estar isento de poeiras e gorduras para receber a pintura. O
substrato de argamassa deve estar curado, seco e isento de falhas e imperfeições,
que devem ser corrigidas com uso de massas niveladoras compatíveis com o tipo de
tinta de acabamento. Para superfícies porosas, devem ser aplicados fundos
seladores compatíveis com o tipo de tinta de acabamento.
A pintura é constituída basicamente de pigmento, resina (ou polímero),
solventes e aditivos que formam um conjunto de tintas que são determinadas
conforme o substrato:
a) Para concreto, alvenaria, argamassas mistas, são recomendadas as
tintas em PVA, acrílicas, epóxi, esmalte e vernizes; para argamassas de
cal, as tintas em PVA e acrílica;
b) Para madeira, os esmaltes e vernizes, além das massas de nivelamento;
c) Para componentes metálicos, primers, massa a óleo, tintas a óleo e
vernizes (BARROS et al, 2003).
As tintas podem ser aplicadas com uso de pincéis e rolos, que são
encontrados no mercado da construção civil com grande diversidade de tamanhos e
tipos de materiais, além de outros equipamentos complementares.

Figura 79 – Pintura das paredes motociclista
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

Na figura 79 tem-se um exemplo de pintura utilizando um tipo de revólver ou
pistola que funciona com compressor de ar. O equipamento deve ser manuseado
por mão-de-obra especializada que controla a saída e direção de aplicação da tinta.
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É recomendado para aplicação em áreas de grande extensão, dada a sua rapidez
de execução, devendo-se proteger os elementos que não serão pintados.
8.7

Uso e manutenção das edificações
O Sinduscon-PA criou um manual de garantias definindo com clareza as

obrigações e responsabilidades que cabem aos construtores e/ou incorporadores e
aos proprietários. Esse manual contém informações detalhadas sobre os materiais
utilizados na construção e seus prazos de garantia, além de instruções de uso e
manutenção da edificação, visando maior durabilidade ao longo de sua vida útil. As
exigências cabíveis a cada parte envolvida são as seguintes:
a) A construtora e/ou incorporadora deverão comprometer-se a fornecer o
manual do proprietário e o termo de garantia, com esclarecimento para
uso e manutenção da edificação de acordo com os materiais utilizados na
construção e os prazos de garantia, de modo que se atendam as
exigências previstas de durabilidade e desempenho durante a vida útil.
Deverão também prestar serviço de assistência técnica, reparando vícios
e falhas construtivas, e prestar atendimento ao cliente para orientar e
esclarecer dúvidas referentes às revisões de manutenção e garantia;
b) O proprietário deverá se comprometer a cumprir as instruções constantes
no manual e termo de garantia, ser responsável pela manutenção
preventiva de seu imóvel e corresponsável pela manutenção preventiva
do edifício. Deverá contratar profissional ou empresa qualificados e
credenciados para execução de manutenção preventiva e inspeções,
registrando as datas e o nome do responsável pela execução dos
serviços, e solicitar os serviços de assistência técnica da construtora nos
prazos estabelecidos no manual.
A perda de garantia da edificação ocorre se durante o prazo de vigência da
garantia não forem tomados os cuidados de uso e realizadas a manutenções
rotineiras, por profissional ou empresas habilitados, descritos no manual do
proprietário e termo de garantias.
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9

PROBLEMAS PATOLÓGICOS TÍPICOS
O termo patologia é usado na engenharia para o estudo das anomalias que

ocorrem nas edificações, sendo às vezes difícil identificar a origem do problema. Na
alvenaria estrutural os problemas patológicos podem ser originados em diversas
situações:
a) Projetos:

ausência

de

informações,

soluções

incompletas

ou

especificação inadequada de materiais, induzindo a erros e falhas durante
o processo construtivo;
b) Materiais: o uso de produtos de baixa qualidade ou sem especificação
técnica adequada pode causar danos à estrutura, danos funcionais,
desvalorização do imóvel, desgaste pessoal e prejuízo financeiro;
c) Execução da obra: falta de conhecimento do sistema construtivo, leitura
ou interpretação errônea do projeto, erros de dosagem e aplicação dos
materiais, mudanças posteriores durante a obra sem adequação dos
projetos, grande rotatividade de mão-de-obra com atraso no cronograma
e baixa qualidade dos serviços, canteiro de obras com infraestrutura
precária, falta de incentivo e baixa remuneração dos operários, falta de
acompanhamento e fiscalização técnica, falta de planejamento da obra;
d) Uso e manutenção: uso inadequado das instalações, falta de cuidados e
de manutenção, uso de produtos químicos que podem agredir a
integridade de materiais, instalações e adequações posteriores sem
acompanhamento técnico.
9.1

Defeitos nos produtos cerâmicos
A maioria dos defeitos nas peças cerâmicas tem sua origem durante o

processo de fabricação. São resultantes de falta de homogeneização das massas,
devido à variação da matéria prima que apresenta em sua composição impurezas.
Pracidelli (1989) cita alguns exemplos desses defeitos:
a) Bloco dentado, ocasionado pela quantidade desigual de massa na saída
da maromba;
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b) Laminações, ocasionadas por pressão de prensagem utilizando massa
muito fina e seca;
c) Bloco descanteado, apresentando cantos e arestas quebrados por
manuseio inadequado;
d) Rebarbas, causadas por excesso de massa nas arestas das peças
prensadas;
e) Bloco fora do esquadro, ocasionado por irregularidades no enchimento
dos estampos;
f)

Peças empenadas, devido à irregularidade na secagem em uma das
faces;

g) Peças deformadas por pressões elevadas durante a queima;
h) Trincas que ocorrem quando as peças entram úmidas no forno, havendo
condensação de vapor d`água;
i)

Peças não queimadas e requeimadas em mesmo ciclo;

j)

Coração negro, que ocorre em peças heterogeneamente queimadas, com
variação na tonalidade;

k) Eflorescência.
9.2

Fissuras
A fissura pode ser considerada como um problema patológico resultante de

uma solicitação maior que a capacidade de resistência da alvenaria, podendo
interferir nas suas características estéticas, funcionais ou estruturais (LORDSLEEM
JUNIOR, 1997).
A provável causa da fissura pode ser inferida observando-se a sua
configuração, sua dimensão e a sua abertura. O estudo das fissuras em alvenaria
estrutural a partir de suas características e causas prováveis possibilita o
conhecimento mais aprofundado de seus mecanismos de formação e de suas
possíveis medidas de prevenção (LORDSLEEM JUNIOR, 1997).
Segundo Duarte (1998 apud RICHTER, 2007), as fissuras podem ser
classificadas quanto à sua atividade, sendo ativas quando apresentam variação de
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abertura durante um determinado tempo, e inativas quando não apresentam
variações de aberturas ou comprimento ao longo do tempo.
As fissuras podem ser classificadas conforme os vãos de aberturas. Para
Bidwell (1977 apud RICHTER, 2007), as fissuras podem ser finas (<1,5mm), médias
(1,5mm a 10 mm) e largas (>10 mm). Rainer (1983) divide as espessuras como
muito leves (< 0,1mm), leves (0,1mm a 5,0mm), moderadas (5,0mm a 15,0mm) e
severas (>15 mm).
As fissuras podem ainda ser classificadas, num processo de diagnóstico,
segundo a direção: verticais, horizontais e diagonais.
A identificação das causas dos problemas é o melhor caminho para encontrar
uma solução. Thomaz (1988) classifica as fissuras segundo o fenômeno causador:
a) Ações excessivas de compressão (sobrecargas);
b) Variações de temperatura (movimentação térmica);
c) Retração e expansão;
d)

9.3

Recalques de fundações;

e)

Reações químicas;

f)

Execução incorreta de detalhes construtivos.

Recalques
Recalque ou assentamento é o termo utilizado para o fenômeno que ocorre

quando uma edificação sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sob
sua fundação. O recalque diferencial ocorre quando parte de uma obra rebaixa mais
que a outra, gerando esforços estruturais não previstos, podendo até causar o
colapso da obra. A fundação geralmente é uma estrutura em concreto armado, que
pode ser dimensionada rígida o suficiente para absorver essas deformações.
As juntas de controle são bastante eficientes para evitar fissuras provocadas
por acomodação da fundação, nas situações em que se tem fundação em níveis
diferentes, carregamentos muito diversos, plantas muito recortadas e plantas muito
alongadas.
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Com a finalidade de evitar grandes danos à edificação, três critérios devem ser
satisfeitos para estabelecimento de recalques limites: aparência, condições de
utilização e estabilidade.
De acordo com Burland (1977 apud HOLANDA JUNIOR, 2002), as paredes
estruturais não armadas submetidas a uma deformação da sua fundação com
concavidade para cima constituem um caso de fissuração controlada, ou seja, o
confinamento propiciado por essa concavidade impede a propagação das fissuras.
Normalmente, as paredes atingem uma configuração estável.
Por outro lado, quando a deformação da fundação apresenta concavidade para
baixo, a propagação de fissuras pode não ser controlada, não havendo impedimento
da sua continuidade, chegando-se facilmente à situação de ruína.
Fissuras provocadas por recalque são caracterizadas por se desenvolverem na
direção vertical e diagonal, apresentando variação da abertura ao longo do
comprimento. Nos casos onde a deformação mostra concavidade para cima ou para
baixo, pode ser previsto em cálculo o uso de armaduras na posição horizontal nas
zonas de tração, a fim de que a alvenaria denote um comportamento dúctil, devido à
baixa resistência à tração apresentada pelos blocos e argamassa de assentamento.
Segundo Masia (1998 apud HOLANDA JUNIOR, 2002), foi realizada uma
pesquisa com foco nos efeitos de movimentos da fundação sobre paredes de casas
térreas em alvenaria, a fim de estabelecer quais deles têm maior probabilidade de
provocar fissuração. A partir desses ensaios, foram apontados os principais fatores
que influenciam a fissuração:
a) Resistência à tração nas interfaces bloco-argamassa;
b) Rigidez da viga de fundação;
c) Proximidade da membrana de impermeabilização à base da parede;
d) Dimensão e posição das aberturas;
e) Existência de vergas.
Na figura 80, estão exemplos de fissuras causadas por recalque de fundação.
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a)

b)

c)

d)

Figura 80 – Configurações de fissuras causadas por recalque de fundação.
Fonte: adaptado por Oyamada de Thomaz (1988)

a) Apoio em solos com diferentes consolidações e/ou aterros carregados;
b) Rebaixamento do lençol freático em função de corte na lateral inclinada
do terreno;
c) Fundações assentadas sobre seção mista de corte e aterro;
d) Falta de homogeneidade do solo (THOMAZ, 1988).
Outros fatores além dos ilustrados acima:
a) Influência de ações no entorno e vizinhanças;
b) Ação de trabalho superior à ação admissível do solo ou de camadas
inferiores do solo;
c) Condições diferenciadas de apoio e carga, como prédio de altura variável
ou o uso de diferentes tipos de fundações;
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d) Recalques diferenciados por diferentes sistemas de fundações de uma
mesma construção;
e) Recalque diferenciado pela contração do solo, causado pela retirada de
água por vegetação próxima (THOMAZ, 1988).
9.4

Retração
A retração é um fenômeno físico que ocorre com os materiais de base

cimentícia, no qual, o volume inicialmente ocupado pelo material no estado plástico,
diminui de acordo com as condições de umidade do sistema e evolução da matriz de
cimento.
A retração causa variação do volume dos blocos e argamassas, diminuindo
suas dimensões. Essa movimentação é bastante pequena, não sendo visível a olho
nu, e quando não tratada corretamente é a principal responsável pelas fissuras na
edificação.
Entretanto, nas construções usuais existem restrições a essa retração, seja
pelo intertravamento das faces laterais com outro painel de alvenaria, seja pelo
travamento inferior ou superior por lajes, provocando o aparecimento de tensões de
tração, que podem levar às fissuras (PARSEKIAN, 2007).
A argamassa de assentamento, apesar de apresentar maior retração que os
blocos, têm pouca influência na retração total da parede por preencher pequenos
vãos.
Uma forma de minimizar as tensões surgidas a partir da retração da alvenaria é
usar argamassas com baixo módulo de deformação, permitindo que as juntas
possam absorver as deformações surgidas.
A figura 81 apresenta alguns exemplos de fissuras decorrentes da retração da
alvenaria, das lajes e do revestimento.
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a) Fissuras decorrentes da retração das lajes

b) Fissuras decorrentes da retração do
revestimento

Figura 81 – Configurações de fissuras provocadas por retração‘ta
Fonte: adaptado por Oyamada de Thomaz (1988)

a) Na alvenaria estrutural se destacam as fissuras horizontais, oriundas da
contração das lajes, devido às movimentações causadas por variações
térmicas, aparecendo principalmente nos últimos pavimentos, e nos
pavimentos intermediários. Esse tipo de fissura se manifesta logo abaixo
da laje e nos cantos superiores dos caixilhos;
b) Nas argamassas a retração aumenta com o consumo de finos existente
na mistura e com o teor de água de amassamento. Outros fatores
influenciam na formação de fissuras mapeadas, como a aderência coma
base, número de camadas aplicadas, espessura das camadas, tempo
de aplicação entre uma camada e outra, rápida perda de água durante o
endurecimento devido a ventilação e insolação excessiva (THOMAZ,
1988).
Seguem algumas recomendações preventivas de fissuração nas alvenarias,
causadas por retração:
a) Armar as paredes de forma a aumentar a resistência à tração; a armadura
é capaz de absorver esses esforços. Usar armaduras de pequeno
diâmetro, posicionadas nas juntas de assentamento horizontal;
b) Usar argamassa com baixo módulo de deformação, para que as juntas
possam absorver as deformações surgidas;
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c) Prever juntas de controle para acomodar deformações onde houver
mudanças de altura ou largura de paredes e em lajes que se apóiam em
alvenarias, especialmente as lajes de cobertura (PARSEKIAN, 2007).
9.5

Umidade
A umidade pode provocar uma patologia decorrente da penetração de água na

edificação, podendo se manifestar em pisos, paredes, lajes e fachadas. É a principal
responsável pelo aparecimento de eflorescências, ferrugem, bolores, perda de
pinturas e de rebocos, podendo causar danos que compromete a estrutura da
edificação.
Existem dois tipos muito comuns de umidade:
a) Umidade por capilaridade: é a que sobe do solo úmido para os elementos
de fundação e paredes da edificação;
b) Umidade por condensação: é a que depende da umidade do ar presente
na atmosfera. Em climas mais úmidos, a água se concentra e se deposita
nas paredes e lajes, o que geralmente ocorre em ambientes com pouca
ventilação ou iluminação natural (SOUZA, 2008).
Águas de chuva, dependendo da velocidade, direção e intensidade da
precipitação, podem causar umidade na edificação levando-se em conta o estado de
conservação da impermeabilização, do sistema de escoamento de águas e da
porosidade dos materiais de revestimentos (SOUZA, 2008).
A umidade ou infiltração também podem ocorrer nas seguintes situações:
a) Vazamento na rede pluvial devido a falhas de projeto relacionadas ao
dimensionamento de calhas e condutores, execução do telhado e das
instalações

com

pouco

caimento,

encaixes

inadequados,

telhas

quebradas, amassamento de calhas, furos e degradação dos materiais;
b) Vazamento em lajes de cobertura e terraços. Na maioria das vezes, a
infiltração

de

água

nas

lajes

ocorre

por

falta

ou

falha

na

impermeabilização do piso e do rodapé, ralos quebrados ou entupidos e
pisos trincados;
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c) Vazamento através da junta de dilatação que não está impermeabilizada
adequadamente;
d) Vazamento nas instalações de água fria e esgoto, que causam manchas
de umidade em paredes e pisos;
e) Umidade causada por falhas ou falta de impermeabilização da fundação e
de sistemas de drenagem adequados, entre outros (SOUZA, 2008).
Santos (1998), realizou testes de estanqueidade em duas paredes de blocos
de concreto e outras duas compostas de blocos cerâmicos em três situações de
revestimentos para cada tipo de bloco, totalizando 12 ensaios. As dimensões das
paredes eram de 120 x 100 x 14 (comprimento, altura e espessura, em cm). Para
paredes sem revestimento de blocos cerâmicos a percolação da água ocorreu pelas
juntas de argamassa, e nas de blocos de concreto a percolação foi visualizada nos
próprios blocos. O comportamento das paredes de bloco cerâmico e de concreto,
com uma das faces revestida, foi semelhante, porém os volumes de água
acumulados foram maiores nas paredes de blocos de concreto. A parede construída
com blocos cerâmicos revestidas nas duas faces apresentou menor permeabilidade
que as de concreto, isto é, maior estanqueidade à água. Nesta condição de
revestimento a parede apresentou melhor performance, comparada às demais
situações descritas anteriormente, isto é, o volume de água acumulada em seu
interior foi menor, mesmo considerando o preenchimento das juntas transversais,
sendo que isto é válido para paredes com e sem revestimento da junta vertical.
As alvenarias de blocos aparentes são mais susceptíveis de apresentar
patologias decorrentes de umidade na edificação, quando comparadas as alvenarias
com as faces revestidas. Os revestimentos têm as funções de proteger contra
agentes de deterioração, complementar as funções de vedação, e constituir
acabamento final exercendo funções de estética e de valorização econômica.
9.6

Eflorescências
A eflorescência é caracterizada por manchas esbranquiçadas e pó fino que se

acumula na face do elemento, devido ao depósito de sais solúveis carregados pela
água presente nos elementos da construção, causando danos estéticos, pouca
aderência e descolamento da pintura (BARROS et. al., 2006).
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(a)

(b)

Figura 82 – Eflorescência na alvenaria de bloco cerâmico aparente motociclista
Fonte: Universidade corporativa CAIXA, pg. 160.

Na figura 82 é possível identificar a eflorescência na alvenaria de bloco
cerâmico aparente.
a) Eflorescência causada provavelmente pela umidade ascendente do solo,
e infiltração de água através das juntas de argamassa de assentamento.
Thomas e Helene (2000) afirmam que, para as paredes aparentes
externas, é recomendado o uso de juntas frisadas, pois a compactação da
argamassa contribui para a impermeabilização;
b) Eflorescência causada por umidade ascendente do solo e a falta de
argamassa nas juntas verticais, o que contribui para a umidade da
alvenaria.
Uma das alternativas para evitar o aparecimento dessa patologia é a
aplicação de hidrofugante com poder de repelir a água.
9.7

Erros e falhas de execução
Na alvenaria estrutural podem ocorrer alguns erros e falhas que são

percebidos somente na fase de execução da obra, quando todas as informações de
projetos são colocadas em prática e conciliadas a todas as situações de
planejamento dentro do canteiro de obras. As adequações de projetos devem ser
totalmente resolvidas antes do início da execução da obra.
A maioria dos erros e falhas apresentada neste item é decorrente da falta de
acompanhamento técnico, planejamento, projeto e de mão-de-obra qualificada,
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resultando em serviços de baixa qualidade e, em alguns casos, podendo
comprometer a estrutura da edificação.
Erros e falhas de projeto e execução podem ocorrer na alvenaria estrutural
com diferentes tipos de blocos, ilustrando-se a seguir falhas em alvenarias de blocos
cerâmicos e de concreto.
b)

c)

d)

a)

Figura 83 – Falhas de execução da alvenaria estrutural
Fonte: Arquivo pessoal (2011)

Na figura 83 é possível identificar as seguintes falhas e erros, tais como:
a) Uso de bloco cerâmico de baixa qualidade, com variação na tonalidade
das peças devido à falha no processo de fabricação, com peças
queimadas e requeimadas no mesmo ciclo;
b) Falha na execução de concretagem das lajes que servem de base de
apoio para o assentamento dos blocos da primeira fiada do pavimento. Se
o desnível da laje for maior que 3,0 cm, é necessário proceder
nivelamento com graute, para que não sejam comprometidos o nível e
prumo da alvenaria;
c)

Excesso de argamassa de assentamento do bloco, comprometendo a
resistência da alvenaria;

d)

Existência de junta a prumo no canto da parede, não recomendada na
alvenaria estrutural, dada a grande possibilidade de ocorrerem fissuras
por movimentação térmica.
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Uma alvenaria executada com materiais de baixa qualidade e sem mão-deobra qualificada apresenta aspecto estético desagradável, além de problemas que
podem comprometer a edificação. Na figura 84 são identificados:
a)

b)

c)

d)

e)
Figura 84 – Erros típicos de execução da alvenaria estrutural
Fonte: Arquivo pessoal (2011)

a) Uso de bloco cerâmico de baixa qualidade, com variação na tonalidade
das peças;
b) Junta de argamassa de assentamento com espessura variável e sem
uniformidade;
c)

Excesso de argamassa de assentamento dos blocos para correção de
níveis;

d)

Falta de argamassa de assentamento na junta vertical dos blocos;

e)

Erro na modulação da alvenaria e falta de alinhamento na elevação da
alvenaria.
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a)

b)

c)
d)
Figura 85 – Comprometimento da alvenaria
Fonte: Arquivo pessoal (2011)

Na figura 85 são identificados os seguintes problemas:
a) Falha na concretagem de vergas;
b) Junta a prumo no canto da parede, não recomendada na alvenaria
estrutural, dada a grande possibilidade de ocorrerem fissuras por
movimentação térmica;
c) Uso de bloco compensador devido à falta de alinhamento da alvenaria;
d) Preenchimento incompleto da canaleta, devido às falhas na concretagem.

a)

b)
c)

Figura 86 – Erros no assentamento da alvenaria
Fonte: Universidade corporativa CAIXA, pg.107.

Na figura 86 são identificados os seguintes problemas:
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a) Junta de argamassa de assentamento com espessura variável e sem
uniformidade;
b) Excesso de argamassa de assentamento dos blocos comprometendo a
modulação da alvenaria, devido ao aumento da espessura das juntas;
c) Uso de bloco compensador devido à falta de alinhamento da alvenaria, e
excesso de argamassa de assentamento.
No exemplo acima, estão evidentes falhas como a falta de projeto de
elevação das alvenarias, mão-de-obra qualificada, acompanhamento técnico e
fiscalização dos serviços, resultando em soluções improvisadas e indesejáveis na
obra.
Na alvenaria estrutural é permitido que a tubulação elétrica seja passada
dentro dos furos dos blocos ou executadas externamente. Em ambos os casos, não
há comprometimento da estrutura da parede, desde que haja conformidade com as
normas técnicas específicas. As instalações prediais devem ser previstas em
projetos e executadas durante a fase de elevação das alvenarias.
Apesar da praticidade dessa precaução, é possível encontrar paredes que
foram levantadas sem considerar a possibilidade de qualquer tipo de instalação,
sendo somente lembrada na fase de acabamento, após a conclusão das alvenarias.
A figura 87 permite identificar esses erros:

a)

b)

Figura 87 – Instalação elétrica na alvenaria estrutural de blocos cerâmicos
Fonte: Arquivo pessoal (2011)
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a) Não é permitido o corte da alvenaria, tanto na horizontal quanto na
vertical para passagem de tubulações. Dependendo da responsabilidade
estrutural da alvenaria, a parede deve ser demolida, devido ao
comprometimento da estrutura;
b) Apesar de a tubulação estar embutida dentro dos furos dos blocos,
percebe-se que foi executada posteriormente à alvenaria, devido aos
cortes improvisados nos blocos. Não é recomendado esse tipo de
instalação, dada a existência de canaletas concretadas para travamento
das alvenarias que não podem ser cortadas e impedem a passagem das
tubulações.
Na alvenaria estrutural não é permitido que a tubulação hidrossanitária seja
inserida nos furos dos blocos. As instalações devem ser executadas externamente,
atendendo às recomendações de projeto.

(a)

(b)

Figura 88 – Instalações Hidrossanitárias na alvenaria estrutural de bloco de concreto
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

A figura 88 apresenta erros de execução, demonstrando um caso de falta de
conhecimento do sistema construtivo pela mão de obra e de falta de
acompanhamento de profissional qualificado:
a) Corte das paredes, tanto na horizontal quanto na vertical, para encaixe
das tubulações, comprometendo a estrutura;
b) Falta de projeto das instalações de acordo com o sistema construtivo.
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Figura 89 – Corte do bloco estrutural de concreto
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

Na figura 89, são identificados erros primários, como:
a) Corte da parede central do bloco para encaixe da tubulação;
b)

Comprometimento da modulação da próxima fiada de blocos, causada
pela posição da tubulação;

c)

Excesso de argamassa dentro dos furos do bloco, representando
desperdício de material.

Figura 90 – Erro no posicionamento da armadura
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

De acordo com a figura 90, são identificados os seguintes problemas:
a) Erro no posicionamento da armadura vertical, que deve estar posicionada
no centro do furo;
b) Comprometimento da modulação da próxima fiada de blocos, causado
pela posição da armadura;
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c) Retração do graute provocando descolamento entre o graute e as
paredes do bloco.
Para garantir a correta modulação da alvenaria, devem-se tomar todos os
cuidados na amarração de canto, utilizando blocos que garantam o alinhamento
vertical dos furos e grampos que garantam essa amarração. Essas considerações
devem ser previstas em projeto e verificadas durante a execução. Quando as
recomendações das normas técnicas não são levadas em consideração, são
inevitáveis os erros, como mostra a figura 91.

Figura 91 – Erro na amarração de canto
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

a) A amarração de canto, utilizando blocos de 14x19x39, não garante o
alinhamento dos furos, comprometendo a prumada vertical;
b) Excesso de argamassa de assentamento dos blocos;
c) A armadura vertical posicionada no centro do furo deve atender às
recomendações da NBR 15812-1, 2010.
Para garantir a correta modulação da alvenaria, devem-se tomar todos os
cuidados na amarração em “T”, utilizando blocos que garantam o alinhamento
vertical dos furos e grampos que garantam a amarração das paredes interceptadas,
evitando assim os erros verificados na figura 92.
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Figura 92 – Erro na amarração em “T”
Fonte: Arquivo pessoal (2010)

a) O bloco com dimensões de 14x19x39 não garante a correta amarração
em “T” e compromete a prumada vertical dos furos;
b) O bloco que intercepta a parede está na posição errada, comprometendo
as duas paredes e a modulação da próxima fiada;
c) A armadura vertical posicionada no centro do furo deve atender às
medidas mínimas de transpasse;
d) A armadura posicionada na horizontal deve ter medidas compatíveis com
a dimensão do bloco e deve estar apoiada na parede do bloco e protegida
pela argamassa de assentamento;
e) O graute, aparentemente, não atende às medidas de dosagem e deve
garantir o preenchimento completo do furo.
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10 CONCLUSÕES
O sistema construtivo em alvenaria estrutural é uma alternativa que apresenta
grandes vantagens técnicas e econômicas para a racionalização construtiva de
empreendimentos executados com blocos cerâmicos, com capacidade de atender a
todas as exigências relacionadas de desempenho de habitabilidade, segurança e
sustentabilidade da edificação ao longo de sua vida útil. No entanto, para que se
atinja um ótimo resultado de desempenho combinado com baixo custo, é
imprescindível uma harmonização entre todas as fases do processo construtivo,
onde cada uma tem importância vital para o conjunto da obra.
A facilidade de execução da alvenaria estrutural, uma de suas principais
vantagens, desaparece com o emprego de mão de obra desqualificada ou com a
aquisição de material inapropriado. Do mesmo modo, a falta de planejamento da
execução da obra, ou a falta de supervisão constante também podem comprometer
um projeto perfeito.
O sucesso da alvenaria estrutural decorre da superioridade da racionalização e
do planejamento sobre o empirismo e a improvisação. Sua vantagem em termos de
rapidez de execução, praticidade e desempenho, coroada com a economia e
sustentabilidade, depende tanto da capacidade técnica como do comprometimento
dos profissionais responsáveis. Este trabalho, com a descrição de todas as fases do
empreendimento, referências às normas técnicas e ensaios tecnológicos, com
exemplos das consequências de seu não cumprimento, pode ser mais uma
ferramenta a auxiliar esses profissionais.
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GLOSSÁRIO
Foram adotados os seguintes termos e definições de acordo com a NBR 15812,
2010.
Componente: menor parte constituinte dos elementos da estrutura. Os principais
são: bloco, junta de argamassa, graute e armadura.
Elemento: parte da estrutura suficientemente elaborada constituída da reunião de
dois ou mais componentes.
Elemento de alvenaria não armado: elemento de alvenaria no qual a armadura é
desconsiderada para resistir aos esforços solicitantes.
Elemento de alvenaria armado: elemento de alvenaria no qual são utilizadas
armaduras passivas que são consideradas para resistir aos esforços solicitantes.
Elemento de alvenaria protendido: elemento de alvenaria no qual são utilizadas
armaduras passivas.
Bloco: componente básico da alvenaria.
Graute: componente utilizado para preenchimento dos espaços vazios dos blocos e
canaletas, com a finalidade de solidarizar armaduras à alvenaria e aumento da
capacidade resistente.
Junta de argamassa: componente utilizado na ligação dos blocos.
Prisma: corpo-de-prova obtido pela superposição de blocos unidos por junta de
argamassa, grauteados ou não.
Parede: elemento laminar que resiste predominantemente a cargas de compressão
e cuja maior dimensão da seção transversal excede cinco vezes a menor dimensão.
Parede estrutural: toda parede admitida como participante da estrutura.
Parede não estrutural: toda parede não admitida como participante da estrutura.
Pilar: elemento linear que resiste predominantemente a cargas de compressão e
cuja maior dimensão da seção transversal não excede cinco vezes a menor
dimensão.
Viga: elemento linear que resiste predominantemente à flexão e cujo vão seja maior
ou igual a três vezes a altura da seção transversal.
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Verga: viga alojada sobre abertura de porta ou janela e que tenha a função
exclusiva de transmissão de cargas verticais para as paredes adjacentes à abertura.
Contraverga: elemento estrutural colocado sob o vão de abertura com a função de
redução de fissuração nos seus cantos.
Coxim: elemento estrutural não contínuo, apoiado na parede, para distribuir cargas
concentradas.
Cinta: elemento estrutural apoiado continuamente na parede, ligado ou não às lajes,
vergas ou contravergas.
Enrijecedor: elemento vinculado a uma parede estrutural, com a finalidade de
produzir um enrijecimento na direção perpendicular ao seu plano.
Área bruta: área de um componente ou elemento, considerando-se as suas
dimensões externas e desprezando-se a existência dos vazios.
Área líquida: área de um componente ou elemento, com desconto das áreas dos
vazios.

