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RESUMO
A alvenaria estrutural consiste em um sistema construtivo convencional,
utilizado principalmente em edificações residenciais, cujas paredes são
responsáveis pela vedação e pela estrutura da edificação, sendo dimensionada
segundo métodos de cálculo racionais. Por se basear em princípios de
racionalização construtiva, considera-se que a consolidação e disseminação das
boas práticas acerca desse sistema podem contribuir para o desenvolvimento do
setor da construção civil, que tem buscado, nos últimos anos, reduzir prazos, custos
e desperdícios ao longo do processo de construção, bem como aumentar a
produtividade e, consequentemente, sua competitividade. Sendo assim, este
trabalho visa elaborar recomendações para um documento técnico, abordando as
etapas de definição de materiais, especificações e detalhes de projeto, desempenho,
execução e controle da produção, que possa ser adotado futuramente como uma
minuta ou um texto básico de um código ou manual de práticas racionalizadas para
alvenaria estrutural de blocos de concreto. As informações apresentadas neste
trabalho são resultado de pesquisa bibliográfica, informações técnicas levantadas a
partir da análise de projetos e procedimentos, e soluções adotadas em canteiros de
obra. A documentação fotográfica se refere a uma compilação de fotografias de
diversas obras, obtidas ao longo da experiência profissional do autor, com o intuito
de registrar as boas práticas nas obras, bem como os principais erros e problemas
enfrentados. As recomendações estão inseridas ao longo do texto, no momento em
que cada assunto é discutido, pois as recomendações são baseadas justamente nas
análises e discussões acerca da revisão bibliográfica e da experiência profissional
do autor, e ficariam fora de contexto se abordadas de outra forma. Dentre as
principais contribuições desse trabalho, destaca-se a formalização em documento
único de uma série de recomendações e práticas racionalizadas para a alvenaria
estrutural de blocos de concreto, a partir de informações obtidas, principalmente, em
projetos e canteiros de obra, e que muitas vezes não são disseminadas no meio
técnico.
Palavras Chaves: alvenaria estrutural; bloco de concreto estrutural; racionalização;
boas práticas; processo construtivo.

ABSTRACT
Rationalized practices for structural masonry execution concrete block
The structural masonry consists of a conventional construction system, mainly
used in residential buildings, whose walls are responsible for sealing and for the
building structure, being dimensioned according rational methods. As it is based on
constructive rationalization principles, it is considered that the consolidation and
dissemination of best practices concerning this system may contribute to the
development of the civil construction sector, which has sought, in recent years, to
reduce time, cost and waste during the construction process, as well as increase
productivity, and thus its competitiveness. Thus, this study aims to develop
recommendations for a technical document, considering the steps of setting
materials, specifications and design details, performance, execution and control of
production, which can be implemented in the future as a draft or a basic text code of
a rationalized practices guide for structural masonry concrete block. The information
presented in this paper are the result of bibliography research, technical information
get from projects analysis and its procedures and solutions implemented on
construction sites. Photographic documentation refers to a photo compilation of
several works throughout the professional experience of the author, in order to record
the best practices in the construction, as well as major errors and problems faced.
The recommendations are enclosed in the text when each subject is discussed,
because the recommendations are exactly based on the analysis and discussions on
the literature review and professional experience of the author, and they would be out
of context if addressed otherwise. The main contributions of this study stands out the
formalization, in a single document, a range of recommendations and rationalized
practices for structural masonry concrete block, from information received mostly in
projects and construction sites, and often are not otherwise disseminated in technical
environment.
Keywords: structural Masonry; structural concrete block; rationalization; best
practices; construction process.
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1

INTRODUÇÃO
Nota-se nos últimos anos, no setor da construção civil, a necessidade de se

reduzirem os prazos, custos e desperdícios ao longo das várias etapas de construção da
edificação, e a busca por racionalizar os processos, aumentar a produtividade e,
consequentemente, a competitividade. Tal realidade tem levado o setor ao desenvolvimento
de produtos e sistemas construtivos que buscam racionalizar e industrializar a construção,
ao desenvolvimento de novas tecnologias, e à busca por formar e qualificar a mão de obra,
em todos os níveis, de forma a melhorar os processos construtivos em suas várias etapas
(planejamento, projeto, escolha de materiais, execução, controle, uso e manutenção)
visando minimizar a ocorrência de falhas.
Segundo Cleto e Cardoso (2007), a implementação de referenciais tecnológicos em
cada uma das etapas do processo seria uma alternativa na tentativa de minimizar a
quantidade e intensidade das falhas, e contribuir para o desenvolvimento do setor da
construção civil.
Referenciais tecnológicos podem ser definidos conforme descrito no Regimento
Geral do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil (SiAC), do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H), no Capítulo II – “Das Definições”, Art. 3º, em sua versão de dezembro de 2012:
“Referencial

Tecnológico:

Documentação

técnica

de

referência,

não

normativa, e de caráter consensual entre os principais agentes envolvidos na
cadeia produtiva, que recomenda boas práticas para o processo de produção
de empreendimentos, nas etapas de planejamento, projeto, execução de
obras, uso, manutenção e pós-uso (reforma ou demolição).”
São documentos que estabelecem as especificações técnicas e procedimentos que
devem ser atendidos pelos diversos agentes envolvidos no processo de produção de uma
edificação, abrangendo inclusive aspectos contratuais, de garantias e responsabilidades.
Importante salientar que tais documentos se relacionam também com a especificação de
desempenho do produto, consolidação e disseminação do conhecimento acerca dos
materiais, elementos e sistemas construtivos empregados na construção civil. Cabe
ressaltar que, para que sejam adotadas como referenciais tecnológicos, as informações
devem ser discutidas e validadas pelo meio técnico, e em nível nacional.
Tais documentos podem auxiliar também no processo de ensino acadêmico, no
treinamento e na formação de mão de obra, uma vez que a experiência prática bem
sucedida e os conceitos se encontram consolidados.
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De acordo com Cleto (2006), documentos técnicos de referência como cadernos de
encargos, manuais técnicos e documentos de programas para controle da qualidade, tem
seu uso já consolidado. Entretanto as discussões sobre referenciais tecnológicos com
caráter de Códigos de Práticas, já utilizados amplamente em alguns países, são
relativamente recentes no Brasil. Apesar disso, o setor da construção de edifícios tem se
conscientizado da importância de se formalizarem e disseminarem as melhores práticas
para o processo de produção e uso das edificações.
A terminologia Código de Práticas, segundo Cleto et al. (2011), é uma alusão aos
Codes estrangeiros, e denominam os documentos de boas práticas brasileiros. Como
definição de Códigos de Práticas, os mesmos autores propuseram o que foi apresentado por
Cleto (2006, p. 145):
“[...] documentos técnicos de referência, não normativos, elaborados de forma
consensual por agentes da cadeia produtiva e unificados a nível nacional,
visando à consolidação e à difusão das boas práticas para o processo de
produção de edifícios, abrangendo recomendações para as etapas de projeto,
execução, controle, uso e manutenção de um determinado elemento ou
sistema construtivo, além de aspectos contratuais, como garantias e
responsabilidades [...]”.
Vivancos (2001) observa que, em função do aumento da demanda por qualidade nas
edificações e da implementação de Programas da Qualidade, como o PBQP-H ou o
Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo (QUALIHAB),
a tendência de desenvolvimento de parâmetros técnicos, como normas técnicas e código de
práticas, tende a aumentar. Melhado (2001) cita que a implementação de programas de
gestão e certificação da qualidade tem como base a “padronização, o controle e a melhoria
dos processos, através da formalização e padronização dos procedimentos de execução e
da monitorização e avaliação desses procedimentos”.
Alguns trabalhos sobre referenciais tecnológicos e códigos de práticas foram feitos
recentemente no Brasil. Um dos resultados obtidos foi a produção do Código de Práticas Nº
01 – Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT), em conjunto com a Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (EPUSP), consensualizados junto a uma parcela considerável da cadeia
produtiva do setor.
No entanto, o conceito de código de práticas não é assunto novo. Sua utilização de
forma integrada no processo de produção de edificações, segundo Soares (2010), se deu
inicialmente na França em 1957. Atualmente, sistemas para elaboração de documentos
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técnicos de referência nacional, que consolidam e difundem as soluções consagradas e as
boas práticas do processo de produção de edifícios, existem em diversos países, sendo
utilizados diferentes nomes tais como: Building Codes nos Estados Unidos, Canadá e
Austrália; Codes of Practice na Inglaterra; e Documents Techniques Unifiés na França (Cleto
et al., 2011). O termo “boas práticas” se refere às técnicas identificadas como as melhores
para realizar determinada tarefa, e passam a se consagrar quando há um consenso, por
uma quantidade significativa de pessoas ao longo dos anos, a cerca dos modos mais
eficazes e eficientes de realizá-las.
No Brasil existem diversos documentos técnicos de referência elaborados por
iniciativas isoladas, como construtoras ou gerenciadoras, empresas de projeto, associações
e sindicatos, universidades e instituições de pesquisa, órgãos governamentais, entre outros.
Porém muitas vezes tais documentos possuem objetivos muito diferentes, estando inseridos
em um determinado contexto, associados a diferentes agentes da cadeia produtiva, e que
podem ter interesses específicos em cada etapa do processo de produção de uma
edificação. Algumas vezes, pela inexistência de documentação com referência nacional e
objetivo único, as boas práticas que aparecem isoladamente em documentos podem ser
conflitantes entre si, ou então descritas de forma parcial pelos interessados.
A elaboração de documentos técnicos a partir da estrutura e do conceito de códigos
de práticas, e sua utilização tanto no processo de produção da edificação quanto nas etapas
posteriores de uso e manutenção, pode trazer impactos e benefícios importantes e
necessários para a modernização e racionalização da construção civil no Brasil, na busca
por melhoria dos níveis de qualidade, desempenho, aumento da produtividade e redução
dos custos, e portanto é um assunto que deve ser estudado.

1.1

Justificativa
O processo construtivo em alvenaria estrutural, que vem ganhando impulso no Brasil

ao longo das últimas décadas, segundo Ramalho e Correa (2003), principalmente na
construção de empreendimentos habitacionais, tem sido empregado como uma das formas
de racionalizar o processo de construção (Figura 1).
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Figura 1: Edifício em alvenaria estrutural de blocos de concreto

Fonte: o autor
Segundo Sabbatini (1989, p. 79), os processos construtivos de alvenaria estrutural
são definidos como:
“específicos modos de se construir edifícios que se caracterizam por:
empregar como exclusiva estrutura suporte paredes de alvenaria e lajes
enrijecedoras (de qualquer espécie); serem dimensionados segundo métodos
de cálculo racionais e de confiabilidade determinável; ter um superior nível de
organização da produção de modo a induzir projetos e construção racionais.”
São essencialmente voltados para a racionalização dos modos de produção
tradicionalmente empregados, e que têm se desenvolvido na busca pela melhoria de seus
processos. Diversas pesquisas e trabalhos (Sabbatini, 1989; Ramalho e Correa, 2003;
Penteado, 2003; Sabbatini, 2003; Tauil e Nese, 2010; Parsekian, 2012; entre outros) têm
sido elaborados sobre o tema nos últimos anos, não somente pelo meio acadêmico, mas
também por iniciativa do próprio setor produtivo (fabricantes, construtores, incorporadores).
Pode-se destacar recentemente, entre 2008 e 2011, uma iniciativa por parte do setor
produtivo, quando foi elaborado um projeto de desenvolvimento tecnológico por parte de
uma construtora na cidade de São Paulo/SP, denominado CBRI, com o objetivo de
desenvolver métodos e processos mais racionais para construção de habitação em larga
escala, através de conceitos adotados pela indústria.
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Além disso, a atualização relativamente recente da norma de alvenaria estrutural de
blocos de concreto (ABNT NBR 15961, 2011), reforça a intenção e a necessidade de se
buscar o aprimoramento e a evolução desse sistema. Esta norma é composta de duas
partes: a primeira especifica os requisitos mínimos exigíveis para o projeto de estruturas de
alvenaria de blocos de concreto, aplicando-se também à análise do desempenho estrutural
de seus elementos quando inseridos em outros sistemas estruturais; a segunda estabelece
os requisitos mínimos exigíveis para a execução e controle de obras com estrutura de
alvenaria de blocos de concreto.
Percebe-se, portanto, a existência de inúmeros documentos e publicações (manuais,
livros, normas, dissertações, teses etc.) sobre alvenaria estrutural de blocos de concreto, e
que abordam os diversos aspectos que envolvem esse sistema construtivo, podendo
destacar as normas técnicas para argamassa de assentamento (ABNT NBR 13281), bloco
vazado de concreto (ABNT NBR 6136), projeto e execução de alvenaria estrutural de blocos
de concreto (ABNT NBR 15961). No entanto, se forem excluídas as normas, nota-se que
tais documentos e publicações não são homogênios ou unificados nacionalmente, e podem
possuir objetivos ou interesses diferentes, ou apresentarem as boas práticas descritas de
forma parcial ou conflitantes entre si, ou mesmo em desacordo com as normas vigentes.
Nota-se também que diversas práticas adotadas pelas empresas ligadas à
construção civil, sejam de projeto, planejamento, gerenciamento ou mesmo execução, ficam
normalmente restritas a determinados grupos ou regiões, sem que esses conhecimentos
sejam passados adiante, muitas vezes em função da própria concorrência entre as
empresas, ou mesmo pela ausência de uma sistemática de divulgação dessas informações.
Tal situação pode ser percebida quando se observa, na prática, as diferenças entre os
projetos de alvenaria estrutural, os métodos de execução e os procedimentos de controle
adotados pelas diversas empresas. Isso faz com que o sistema construtivo em alvenaria
estrutural de blocos de concreto se desenvolva de forma pouco eficaz, uma vez que as
informações e os resultados (positivos ou negativos) não são compartilhados, e o
conhecimento acaba se perdendo ou se perpetuando de forma muito lenta.
Portanto, justifica-se aqui o presente estudo, uma vez que a consolidação de práticas
racionalizadas para a alvenaria estrutural de blocos de concreto em um documento técnico
único, que possa ser difundido e aplicado nas principais etapas do processo de produção
(escolha dos materiais, projeto, execução e controle), pode contribuir para a evolução mais
eficaz desse sistema construtivo. Além disso, por se tratar de um sistema construtivo
convencional e bastante utilizado, principalmente em edifícios habitacionais, e considerando
a falta de documentos desse tipo, que abordem o sistema construtivo em alvenaria
estrutural de blocos de concreto, justifica-se que sejam abordadas práticas recomendadas
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para cada uma das etapas do processo, inclusive complementando informações de normas
técnicas aplicáveis.
Tais recomendações poderão ser adotadas futuramente, após discussão com o meio
técnico, como uma minuta ou um texto base de um código ou manual unificado de práticas
racionalizadas para alvenaria estrutural de blocos de concreto, a ser submetido a uma
discussão nacional. Para tanto será necessário o envolvimento do setor produtivo e do setor
público, em um sistema de validade nacional, quem sabe o Sistema Nacional de Códigos de
Práticas (SiNCOP), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
(IPT), em conjunto com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em
2010 (Figura 2).
Figura 2: Estrutura proposta para o SiNCOP

Fonte: Cleto et al. (2011)
Nesta estrutura proposta, cada código de práticas deve ser elaborado e atualizado
por um Grupo de Trabalho (GT) específico para cada elemento ou sistema da edificação,
por exemplo, o “GT – Alvenaria estrutural de blocos de concreto”. Cada Grupo deve ser
formado por especialistas da construção civil, capacitados tecnicamente no assunto em
questão, representando as diversas partes interessadas, e liderados por representante de
entidade nacional vinculada ao tema.
O Comitê Técnico Específico (CT) é responsável por um ou mais GTs que se
referem a temas comuns ou partes de um todo. A coerência geral do SiNCOP é de
responsabilidade da Comissão Nacional (CN), que é apoiada pela Secretaria Geral (SG) e
pelo Conselho Técnico (CoT), sendo este último formado por representantes dos diferentes
CTs e de instituições técnico-científicas atuantes no setor, responsáveis por analisar e
harmonizar tecnicamente os trabalhos dos CTs.
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A elaboração de um código de práticas deve passar por determinados passos,
vinculados à estrutura do SiNCOP, conforme proposto por Cleto et al. (2011) a seguir.
- o texto de referência, que dará origem ao código de práticas, deve ser elaborado e
analisado por um Grupo de Trabalho específico, até que se chegue a um consenso;
- os textos elaborados pelos GTs devem ser analisados, harmonizados e integrados por um
Comitê Técnico, de forma que não entrem em conflito ou se sobreponham a outras
propostas de código de práticas;
- após passar pelo Comitê Técnico, o texto deverá ser encaminhado à Comissão Nacional
para aprovação;
- após aprovação, o código de práticas fica apto para a publicação formal.

1.2

Estrutura do trabalho
Este trabalho aborda algumas etapas necessárias ao processo de produção da

alvenaria estrutural de blocos de concreto, e está estruturado da seguinte forma:
- Alvenaria estrutural de blocos de concreto;
- Materiais e componentes;
- Projeto;
- Desempenho;
- Execução e controle.
Esta estrutura se baseou nas etapas do processo de produção da alvenaria
estrutural, e na estrutura apresentada no Código de Práticas n°1: Alvenaria de Vedação em
Blocos Cerâmicos, que segue uma lógica de organização semelhante.
Importante ressaltar que as etapas de Uso e Manutenção, e Garantias e
Responsabilidades não fazem parte do escopo deste trabalho, em função da dimensão que
o mesmo poderia tomar, mas que devem ser consideradas no âmbito de um Código de
Práticas de Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto, ou mesmo em um Manual de
Práticas Racionalizadas.
O Capítulo 2 trata do objetivo deste trabalho.
O Capítulo 3 traz a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho.
O Capítulo 4 aborda os conceitos e generalidades sobre a alvenaria estrutural de
blocos de concreto, pontuando algumas características e propriedades.
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O Capítulo 5 trata dos principais materiais e componentes que fazem parte da
alvenaria estrutural de blocos de concreto, sendo eles: bloco de concreto estrutural,
argamassa de assentamento, graute e armadura.
O Capítulo 6 discorre sobre os aspectos a serem considerados em projeto, incluindo:
detalhes construtivos, elementos que interagem direta ou indiretamente com a alvenaria
(instalações, escada, laje), elementos pré-moldados usualmente utilizados, entre outros.
O Capítulo 7 apresenta alguns aspectos de desempenho que devem ser
considerados no projeto de alvenaria estrutural de blocos de concreto, baseando-se
principalmente na ABNT NBR 15575 (2013).
O Capítulo 8 aborda a execução e o controle de obras em alvenaria estrutural de
blocos de concreto, estabelecendo principalmente um paralelo entre as recomendações da
norma de execução de alvenaria estrutural de blocos de concreto (ABNT NBR 15961-2,
2011) e suas implicações na prática de obra.
O Capítulo 9 apresenta as conclusões do trabalho.
O Capítulo 10 traz as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento
desse trabalho.
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2

OBJETIVO
Elaborar recomendações para a produção de alvenaria estrutural de blocos de

concreto, abordando as etapas de seleção de materiais, especificações e detalhes de
projeto, desempenho das paredes, execução e controle da produção. Tais recomendações
poderão ser adotadas futuramente, após discussão com o meio técnico, como uma minuta
ou um texto base de um código ou manual de práticas racionalizadas para alvenaria
estrutural de blocos de concreto, a ser submetido a uma discussão nacional.
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3

METODOLOGIA
A metodologia proposta neste trabalho consiste de quatro etapas fundamentais:

revisão bibliográfica e análise de projetos e procedimentos; visitas a obras e experiência
profissional do autor; análises e discussões; recomendações. Cada tópico foi abordado
seguindo essa mesma sequência de etapas, e as recomendações inseridas ao longo do
texto, no momento em que cada assunto fosse sendo discutido. As recomendações foram
baseadas justamente nas análises e discussões acerca das duas primeiras etapas.
Na etapa de revisão bibliográfica e análise de projetos e procedimentos, foram
levantadas informações técnicas sobre cada um dos tópicos abordados. Foram
considerados trabalhos relacionados à alvenaria estrutural, incluindo artigos, dissertações,
teses, livros, normas técnicas e manuais. O uso de projetos e procedimentos de execução
teve como objetivo buscar informações que refletissem as práticas atualmente adotadas
pelas empresas.
Na etapa seguinte foram realizadas visitas a obras de alvenaria estrutural de blocos
de concreto, onde foram obtidas informações sobre as práticas construtivas adotadas,
detalhes de projeto, dificuldades encontradas, procedimentos de execução e controle da
produção, organização do canteiro de obra e logística de produção. Além disso, foi
considerado também o conhecimento prévio do autor, a partir da experiência profissional,
complementando as informações obtidas nas visitas realizadas. A documentação fotográfica
foi obtida a partir da compilação de fotografias de diversas obras, abordando os vários
aspectos da alvenaria estrutural de blocos de concreto e blocos cerâmicos, obtidas ao longo
da experiência profissional do autor e das visitas realizadas, com o intuito de registrar as
boas práticas, bem como os principais erros e problemas enfrentados.
A próxima etapa consistiu na análise e discussão, em cada um dos tópicos
abordados, das informações obtidas nas etapas anteriores, que embasaram as
recomendações apresentadas em sequência. Além disso, a partir das referências
bibliográficas pesquisadas e outras informações adquiridas durante o desenvolvimento do
trabalho, os aspectos considerados em cada um dos tópicos foram sendo complementados
com outros também relevantes e aplicáveis ao objetivo do trabalho.
Na última etapa foram elaboradas recomendações para práticas racionalizadas de
execução de alvenaria estrutural de blocos de concreto.
A metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho está sintetizada na Figura 3.
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Figura 3: Síntese da metodologia

Fonte: o autor
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4

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO
Alvenaria pode ser definida como um conjunto complexo utilizado na construção,

constituído por blocos ou tijolos (unidades), executados em obra e ligados entre si por
argamassa, tendo estruturalmente um comportamento monolítico (Rabelo, 2004; Sabbatini,
1984). Alvenaria estrutural, segundo Penteado (2003), é um tipo de estrutura em que as
paredes são elementos resistentes, dimensionados através de cálculos racionais,
compostos por blocos, unidos por juntas de argamassa capazes de resistirem a outras
cargas, além de seu peso próprio. São necessárias também determinadas armaduras
construtivas, além da armadura determinada pelo cálculo.
De acordo com a ABNT NBR 15961-1 (2011), a parede de alvenaria estrutural pode
ser classificada como: não armada, armada e protendida. A parede não armada não possui
armadura dimensionada para resistir aos esforços solicitantes. Na parede armada são
utilizadas armaduras passivas, consideradas para resistir aos esforços solicitantes. No caso
da alvenaria protendida são utilizadas armaduras ativas, impondo uma pré-tensão antes do
carregamento. Neste trabalho são abordadas as alvenarias armadas e não armadas, pois de
forma geral os aspectos considerados são muito semelhantes, e se aplicam às duas
situações.
A alvenaria estrutural de blocos de concreto é constituída basicamente por bloco
estrutural de concreto, argamassa de assentamento, armadura (vertical e horizontal), graute,
e eventualmente peças pré-moldadas de concreto, que se agrupam para formar as paredes,
compostas por vergas, contravergas, cintas, pontos de graute vertical etc. (Figura 4).
Cada material, componente ou elemento deve possuir características que atendam
às necessidades de utilização, e estar disposto de modo ordenado, para que o
comportamento do sistema apresente o desempenho esperado.
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Figura 4: Parede de alvenaria estrutural

Fonte: o autor
De forma geral, segundo Thomaz e Helene (2000), principalmente em função da
natureza dos seus componentes (materiais pétreos), as alvenarias apresentam bom
comportamento aos esforços de compressão, o que não ocorre em relação às solicitações
de tração, flexão e cisalhamento. Além disso, as alvenarias são normalmente heterogêneas
e anisotrópicas, em função da utilização conjugada de componentes formados por materiais
diferentes (bloco de concreto e argamassa de assentamento), que apresentam propriedades
distintas (resistência mecânica, módulo de deformação longitudinal, coeficiente de Poisson).
Diversos fatores influenciam no comportamento mecânico das paredes, tais como
(Thomaz e Helene, 2000):
- geometria, rugosidade superficial e porosidade do bloco;
- índice de retração, aderência e retenção de água da argamassa de assentamento;
- esbeltez e presença eventual de armaduras na alvenaria, número e disposição das
paredes contraventantes;
- amarrações, cintamentos, disposição e dimensão dos vãos de portas e janelas;
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- enfraquecimentos na alvenaria provocados pelo embutimento de instalações
(tubulações), rigidez dos elementos de fundação, geometria do edifício etc.
Outros aspectos também devem ser considerados ao se planejar e projetar
empreendimentos em alvenaria estrutural, principalmente em função da entrada em vigor da
norma de desempenho ABNT NBR 15575, em 2012, como: segurança contra fogo,
estanqueidade, desempenho térmico e acústico, durabilidade, manutenibilidade, entre
outros.
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5

MATERIAIS E COMPONENTES
Diversos são os materiais e componentes utilizados na alvenaria estrutural de blocos

de concreto, sendo que os principais são: bloco de concreto estrutural, bloco tipo canaleta,
blocos compensadores, argamassa de assentamento, graute e armadura.
Cada um apresenta uma série de características e especificações que devem ser
consideradas ao se conceber um empreendimento em alvenaria estrutural. Sua escolha
deve ser pautada principalmente em função de aspectos estruturais, construtivos,
econômicos e de desempenho.
Em relação à sua aquisição nas obras, a Resolução nº 688/2012, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estabelece que nas operações de
financiamento destinadas à aquisição de material de construção, no âmbito dos programas
habitacionais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tais materiais devem ter
suas especificações conforme as normas fixadas pela ABNT, e conforme uma das seguintes
regulamentações:
- devem ser qualificados pelo Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e
Sistemas Construtivos (SiMaC), no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades;
- devem ser certificados por Organismo de Certificação de Produto (OCP), acreditado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC).
Os cimentos possuem Programa Setorial de Qualidade, através do SiMaC, no âmbito
do PBQP-H, que consiste em qualificar as empresas fabricantes de cimentos que se
encontram em conformidade às Normas.
As barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de concreto armado
foram submetidos a processo de certificação compulsório, e possuem essa certificação
desde 2010. Os Selos de Identificação da Conformidade têm como objetivo evidenciar que
esses materiais estão certificados no âmbito do SBAC.
Dentre os produtos certificados voluntariamente, também no âmbito do SBAC, estão
os blocos vazados de concreto para alvenaria, e a cal hidratada para argamassa, que
possuem essa certificação desde 2014. Importante ressaltar que a certificação dos blocos
de concreto inclui somente os blocos inteiros, meio blocos, blocos de amarração L e blocos
de amarração T, pois possuem maior repetibilidade na parede. Já os blocos tipo canaleta,
compensadores, 2/3 e 1/3 do bloco inteiro, não fazem parte dessa certificação. No caso da
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cal hidratada, a certificação se aplica apenas às cales CH-I, CH-II e CH-III, e somente para
utilização em argamassas de assentamento e revestimento de paredes.
Recomenda-se, portanto, que sejam adquiridos nas obras produtos qualificados e
certificados, não somente por exigência das operações de financiamento no âmbito dos
programas habitacionais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas em toda
compra realizada por qualquer construtor, independentemente da origem dos recursos
financeiros. Dessa forma, garante-se que cada produto utilizado apresenta requisitos
mínimos de desempenho, o que refletirá de forma mais intensa ou menos intensa (que
depende de diversos fatores como: mão de obra, uso de materiais não certificados, controle
do processo de execução etc.) na qualidade e desempenho final da edificação, que são
itens importantes de análise por parte do cliente/usuário.

5.1

Bloco de concreto estrutural
Os blocos de concreto estrutural (Figura 5) são os responsáveis pela definição das

características de resistência da estrutura, sendo o componente mais importante na
resistência à compressão da alvenaria estrutural (Ramalho e Corrêa, 2003), e suas
características estão especificadas na norma brasileira ABNT NBR 6136, de 2014. São
fabricados a partir da mistura e cura do cimento Portland, agregados comuns (graúdo e
miúdo) e água. Em função da necessidade estrutural das edificações, são produzidos com
diferentes resistências, sendo que as resistências mínimas, e faixas de resistência, são
definidas em função da classe (A, B ou C), que diferencia os blocos em função do seu uso.
Figura 5: Blocos de concreto estrutural

Fonte: o autor
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Recentemente a norma brasileira ABNT NBR 6136, válida a partir de 2014, introduziu
e reformulou algumas definições sobre os blocos vazados de concreto simples para
alvenaria. Dentre os aspectos alterados, a classe dos blocos, que os diferencia segundo o
seu uso, deve ser analisada com atenção. Definiram-se as classes A, B e C, onde os dois
primeiros são classificados como: com função estrutural. Já os blocos da classe C foram
classificados como: com ou sem função estrutural.
Ou seja, todas as três classes de bloco podem ser utilizadas com função estrutural,
porém dentro de certos limites, onde: o bloco classe A é recomendado para aplicação
abaixo e acima do nível do solo, e deve possuir resistência característica à compressão
axial maior ou igual a 8,0 MPa; o bloco classe B é recomendado para aplicações acima do
nível do solo, e deve ter resistência característica entre 4,0 e 8,0 MPa; já os blocos classe C
devem ser utilizados acima do nível do solo, e possuir resistência característica mínima de
3,0 MPa (ABNT NBR 6136, 2014).
Uma peculiaridade em relação aos blocos classe C, para que sejam utilizados com
função estrutural, é a limitação do número de pavimentos da edificação em função da
largura do bloco, que varia da seguinte forma: bloco com largura de 9 cm pode ser usado
para edificações de no máximo um pavimento; largura de 11,5 cm até dois pavimentos;
largura de 14 e 19 cm até cinco pavimentos (ABNT NBR 6136, 2014). Além disso, esses
blocos possuem características diferentes dos blocos classe A e B, tais como:
- absorção média dos blocos fabricados com agregado normal: classe A menor ou
igual a 6,0%; classe B menor ou igual a 8,0%; classe C menor ou igual a 10%.
- espessura mínima das paredes longitudinais dos blocos: classes A e B, para blocos
com largura nominal de 19 e 14 cm, espessuras de 32 e 25 mm respectivamente;
classe C, para blocos com largura nominal de 19 e 14 cm, espessuras de 18 mm
para ambos.
- espessura mínima das paredes transversais dos blocos: classes A e B, para blocos
com largura nominal de 19 e 14 cm, espessura de 25 mm para ambos; classe C,
para blocos com largura nominal de 19 e 14 cm, espessuras de 18 mm para ambos.
Segue resumo das características dos blocos de concreto com função estrutural,
indicadas na Tabela 1.
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Média

Resistência
característica
à compressão
axial (MPa)

Absorção (%)
Agregado
normal
Individual

Classe

Classificação

Tabela 1: Características dos blocos de concreto classes A, B e C

Espessura
Espessura
Largura mínima das mínima das
Retração
nominal
paredes
paredes
(%)
(mm) longitudinais transversais
(mm)
(mm)

140
25
25
190
32
25
140
25
25
4,0 ≤ fbk ≤ 8,0 ≤ 10,0 ≤ 8,0
190
32
25
≤ 0,065
Com ou
90,
sem
≤
115,
C
≤ 12,0
18
18
fbk ≥ 3,0
função
10,0
140 ou
estrutural
190
Nota 1: As espessuras mínimas das paredes correspondem à média das medidas das
paredes tomadas no ponto mais estreito.
A
Com
função
estrutural B

fbk ≥ 8,0

≤ 8,0

≤ 6,0

Fonte: adaptado de ABNT NBR 6136 (2014)
Importante destacar que o bloco estrutural de concreto classe C, em razão das
espessuras de parede, transversais e longitudinais, menores que dos blocos classe A e B,
pode apresentar menores níveis de isolação acústica (que varia conforme a massa dos
materiais), além de uma maior dificuldade no processo de execução da alvenaria, seja para
aplicação da argamassa, seja para o assentamento dos blocos. Além disso, por possuir
percentual de absorção máximo superior aos blocos das classes A e B, pode ficar mais
suscetível à penetração de agentes deletérios (a água, por exemplo), podendo refletir na
sua durabilidade e no surgimento de patologias (eflorescência etc.). Sendo assim, é
importante considerar tais aspectos ao especificar e utilizar blocos estruturais de concreto
classe C, tendo em vista suas especificidades em relação aos blocos classes A e B.
Além disso, em razão da possibilidade de eventual sobreposição das faixas de
resistência característica dos blocos classe C com os blocos da classe B, e considerando as
demais características (absorção, espessuras de parede etc.), os blocos classe C podem vir
a ser usados em situações onde, talvez, fosse recomendável utilizar os blocos da classe B.
Sendo assim, recomenda-se estabelecer determinadas regras para a utilização dos
blocos classes A, B e C, e dessa forma evitar equívocos ao se especificar determinada
classe de bloco. Blocos classe C seriam utilizados para fbk entre 3,0 e 4,0 MPa, por
exemplo, respeitando-se os demais critérios de desempenho exigidos. Blocos classes A e B
seguiriam as orientações da ABNT NBR 6136, onde blocos classe B seriam utilizados para
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fbk entre 4,0 e 8,0 MPa, e blocos classe A para fbk acima de 8,0 MPa, considerando também
os demais critérios de desempenho exigidos.
Para a alvenaria estrutural são utilizados blocos de concreto vazados ao longo de
sua altura (exceto canaletas e alguns blocos compensadores), onde a área líquida (área
bruta média, descontadas as áreas médias dos vazios) é igual ou inferior a 75% da área
bruta (área da seção perpendicular aos eixos dos furos) (ABNT NBR 6136, 2014). Esta
mesma norma estabelece também uma série de requisitos específicos para os blocos de
concreto, como: largura nominal, espessura das paredes longitudinais e transversais,
absorção, retração, entre outros.
Em relação à absorção dos blocos, cabe destacar a taxa inicial de absorção,
conhecida como IRA (Initial Rate Absorption), que é a capacidade que o componente tem de
absorver parte da água que a argamassa contém no primeiro momento de contato.
Penteado (2003) observa que blocos com absorção muito baixa praticamente não
succionam a água da junta de argamassa, o que pode comprometer a aderência juntabloco, pois não haverá penetração de pasta de aglomerante nos seus poros. Além disso,
não existindo uma absorção adequada da água, o endurecimento das juntas de argamassa
já executadas pode não ocorrer adequadamente, prejudicando o assentamento das fiadas
posteriores. Por outro lado, taxas de absorção muito elevadas podem promover a retirada
intensa de água da argamassa, prejudicando a hidratação do aglomerante.
Alguns requisitos gerais sobre os blocos de concreto também devem ser observados:
- devem ser fabricados e curados por processos que garantam a obtenção de um
concreto suficientemente homogêneo e compacto, atendendo às exigências de
norma;
- os lotes devem ser identificados pelo fabricante, e cabe a ele a indicação, no
documento de entrega dos blocos, das seguintes informações: data de fabricação e
identificação do lote; resistência característica à compressão axial (fbk); dimensões
nominais conforme norma, sempre na ordem largura, altura e comprimento (bxhxl);
classe (A, B ou C) conforme indicado na norma;
- devem possuir arestas vivas, e não apresentar trincas, fraturas ou defeitos que
prejudiquem o assentamento, ou que afetem a resistência e a durabilidade da
construção;
Os blocos são agrupados em função de suas dimensões (família de blocos),
formando conjuntos de componentes de alvenaria que interagem modularmente entre si e
com outros elementos construtivos, determinando o módulo básico do sistema em caso de
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coordenação modular nos projetos. Os blocos, de acordo com suas dimensões, são
designados como: bloco inteiro, que predomina na composição da alvenaria; meio bloco;
bloco de amarração em “L” e “T”, utilizados nos encontros entre paredes; blocos
compensadores, utilizados para ajuste da modulação; blocos tipo canaleta, utilizados na
execução de vergas, contravergas e cintas (ABNT NBR 6136, 2014). A Tabela 2 mostra as
dimensões nominais dos blocos usualmente utilizados em alvenaria estrutural, separados
por família.
Tabela 2: Dimensão nominal dos blocos usualmente utilizados em alvenaria estrutural de
blocos de concreto

Comprimento

Medida Nominal - mm

Família
20 x 40 15 x 40 15 x 30 10 x 40 10 x 30
Largura
190
140
90
Altura
190
190
190
190
190
Inteiro
390
390
290
390
290
Meio
190
190
140
190
140
2/3
190
1/3
90
Amarração "L"
340
Amarração "T"
540
440
290
Compensador A
90
90
90
Compensador B
40
40
40
Canaleta inteira
390
390
290
390
290
Meia canaleta
190
140
140
190
140
NOTA 1 - As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos indicados nessa
Tabela são de +ou- 2,0 mm para a largura e +ou- 3,0 mm para a altura e para o
comprimento.
NOTA 2 - Os componentes das famílias de blocos de concreto têm sua modulação
determinada de acordo com a ABNT NBR 15873.
NOTA 3 - As dimensões da canaleta J devem ser definidas mediante acordo entre
fornecedor e comprador, em função do projeto.
Fonte: adaptado de ABNT NBR 6136 (2014)
Importante ressaltar que, considerando as diferentes famílias de blocos encontrados
no mercado, aliado às diversas resistências disponíveis, a especificação de componentes de
famílias e resistências características diferentes para uma mesma obra pode ocorrer.
Recomenda-se não utilizar blocos de famílias e resistências diferentes em um
mesmo pavimento, em função dos riscos envolvidos: erros na modulação da alvenaria;
utilização de blocos com resistências incompatíveis ao local de aplicação; logística de
armazenamento, transporte e distribuição mais complexa.
As famílias de blocos estruturais mais utilizadas, e encontradas no mercado com
maior facilidade, são: 20 x 40; 15 x 40 e 15 x 30. Dentre essas famílias, além dos blocos
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listados na Tabela 1, outros tipos também são fabricados, visando atender às necessidades
do mercado: blocos canaleta com comprimentos correspondentes aos blocos de amarração
“L” e “T”; canaleta e meia-canaleta compensadoras com altura reduzida (9 cm), utilizadas
geralmente em alvenarias internas com pé-direito equivalente a “n” (quantidade de blocos) x
20 cm + 10 cm (por exemplo: 2,50 m, 2,70 m, 2,90 m, e assim por diante); blocos
hidráulicos, utilizados para passagem de tubulações hidráulicas externas ao bloco; bloco
elétrico; bloco 45°, onde uma das faces laterais apresenta este ângulo.
Dentre eles vale destacar os blocos canaleta inteira e para amarração “L” e “T”, e os
blocos hidráulicos e blocos elétricos.

5.1.1 Bloco canaleta
Dentro das famílias 15 x 40 e 15 x 30, além dos blocos indicados na ABNT NBR
6136 (2014), são fabricados blocos canaleta para amarração em “L” e “T”, apesar de pouco
usuais, com comprimento de 34 cm, 44 cm e 54 cm. Suas funções, considerando sua
modulação, são as mesmas dos blocos amarração “L” e “T”, ou seja, compensar o módulo
de 20 cm em alvenarias com largura de 15 cm, ou amarrar com a fiada inferior no módulo de
15 cm. São utilizados normalmente nas fiadas de cintas, vergas e contravergas.
Importante ressaltar que as cintas, vergas e contravergas, são uma composição de
blocos canaleta, armadura horizontal e graute, e se comportam como um elemento
monolítico na parede. Sendo assim, a necessidade de coincidir a modulação das canaletas
com a modulação da alvenaria, visando à amarração entre os blocos, pode ser questionada.
Portanto, caso essa modulação não seja prevista (considerando o comprimento total de
cada elemento), esse ajuste ficará a cargo da obra, sendo necessário o corte do bloco no
local, ou preenchimento total com graute.
Recomenda-se que seja feita a compatibilização, na etapa de projeto, entre o módulo
da alvenaria e dos elementos que utilizam blocos canaleta, em função do tipo e
disponibilidade desses componentes no mercado.
Os blocos canaleta apresentam normalmente os septos transversais abertos, para
passagem da armadura (Figura 6), e são fornecidos dessa forma.
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Figura 6: Blocos canaleta

(a)

(b)

Fonte: (a) Tubos Copel; (b) o autor
No entanto alguns fabricantes produzem e fornecem esses componentes com os
septos fechados, mas com vincos para que sejam removidos posteriormente (Figura 7).
Esses blocos apresentam uma maior resistência ao manuseio e transporte que os blocos
canaleta com septos abertos, pois não apresentam bordas livres (os septos conferem um
maior travamento ao bloco). Além disso, quando utilizados nos finais de parede, não é
necessário tamponar a lateral com fôrma, para evitar que o graute escorra, bastando deixar
um dos septos sem ser removido.
Figura 7: Bloco canaleta com septo fechado

(a)

(b)

Fonte: (a) Oterprem; (b) Blocos Vissoli
A remoção dos septos normalmente é feita através de pancadas com martelo, colher
de pedreiro, ou outra ferramenta semelhante, e sempre do lado oposto ao vinco no bloco
(Figura 8). No entanto, como os septos precisam ser removidos para que o bloco cumpra
sua função, o volume de resíduo gerado é relativamente grande (aproximadamente 12% do
volume de material do bloco para uma canaleta de 14 x 19 x 39 cm, considerando a
remoção dos três septos).
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Figura 8: Aspecto do bloco canaleta com septo transversal removido

Fonte: o autor
Importante destacar também que nesse tipo de bloco canaleta com o septo
transversal fechado, a remoção dos septos deve ser feita de forma a não alterar a posição
final da armadura inserida ao longo dos blocos. A ABNT NBR 15961-2 (2011) indica que as
armaduras devem ser colocadas de tal forma que se mantenham em suas posições
determinadas durante o grauteamento. A remoção inadequada, ou insuficiente, dos septos
pode fazer com que ferragem fique fora de posição. Em vergas, por exemplo, pode ocorrer
uma deformação acima do esperado, caso a armadura fique fora de sua posição prevista
em projeto.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) admite um erro máximo no posicionamento das
armaduras igual a 1 cm para seções fletidas com dimensão inferior a 20 cm no plano de
flexão. Para seções comprimidas ou com dimensão superior a 20 cm, o erro máximo
admitido é de 2 cm.
Não há restrições em relação à utilização de blocos canaleta com septo fechado,
mas se recomenda um controle na remoção dos septos que garanta o correto
posicionamento da armadura. O corte dos septos deve ser feito, sempre que possível, em
local definido no projeto de canteiro, próximo ao estoque, seja no pavimento em execução
ou no pavimento térreo (onde os blocos ficam geralmente estocados), evitando a geração de
resíduo em local inadequado.

5.1.2 “Blocos elétricos” e “blocos hidráulicos”
Em relação aos “blocos elétricos” e “hidráulicos”, são utilizados para passagem ou
inserção das instalações, com o objetivo de racionalizar o processo construtivo. Existem

45

diversos tipos e modelos de “blocos elétricos” e “hidráulicos” disponíveis no mercado,
adequados a situações específicas.
Os “blocos elétricos” podem ser comprados já cortados, ou produzidos na própria
obra, conforme paginação da alvenaria. As caixinhas de elétrica, dependendo do modelo,
devem ser instaladas antes do assentamento dos blocos na parede, pois dessa forma
garante uma melhor fixação, principalmente com o assentamento da fiada seguinte, onde a
argamassa de assentamento é comprimida sobre a caixinha, auxiliando no travamento
(Figura 9). As principais vantagens do sistema são: possibilidade de centralizar a produção
dos “blocos elétricos” com a caixinha já instalada, o que traz agilidade ao processo; eliminar
etapa posterior de instalação da caixa. Os principais pontos de atenção são: necessidade de
gerenciar os processos de compra ou fabricação dos “blocos elétricos”, instalação das
caixinhas e transporte ao pavimento; garantir que o bloco certo esteja no lugar certo;
garantir nivelamento entre as caixinhas, pois o nível dos blocos ao longo da fiada pode
variar (por erro de execução da alvenaria); projeto de elevação da alvenaria deve mostrar a
posição das caixinhas; possibilidade de erro no posicionamento dos blocos pelo operário.
Figura 9: Bloco elétrico

Fonte: Comunidade da Construção
Alguns modelos de caixas elétricas (Figura 10) dispensam o corte prévio do bloco,
pois podem ser instaladas após a execução da alvenaria, dispensando o uso dos “blocos
elétricos”. As principais vantagens do sistema são: marcação da posição e nível das
caixinhas pode ser feita posteriormente, minimizando as possibilidades de erro; dispensa o
chumbamento das caixinhas com argamassa (construção seca). Os principais pontos de
atenção são: geração de resíduo no pavimento; controle do posicionamento das caixinhas
durante a execução da alvenaria, ou mesmo em etapa posterior; em caso de instalação em
etapa posterior, controle da colocação dos eletrodutos na posição e altura corretas durante a
execução da alvenaria.
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Figura 10: Caixa elétrica instalada após o assentamento do bloco

Fonte: Caribe Representações
Recomenda-se que o construtor defina qual a opção de caixa elétrica (redonda ou
quadrada/retangular) mais adequada ao seu processo construtivo, considerando, dentre
outros aspectos, a produtividade, o desempenho e o custo de cada solução.
Cabe ressaltar que, além dos “blocos elétricos” propriamente ditos, determinados
blocos (canaleta, jota e compensador), quando utilizados na fiada de cinta de amarração do
respaldo da alvenaria, devem possibilitar o embutimento de eletrodutos (onde existirem),
visando garantir a continuidade dos dutos internos com a laje. Para isso, podem ser feitos
furos que permitam a passagem desses dutos (Figura 12), evitando dessa forma soluções
inadequadas (Figura 11) ou ajustes em obra.
Figura 11: Soluções inadequadas para passagem de dutos pelas canaletas

Fonte: o autor
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Figura 12: Blocos canaleta, jota e compensador – preparação adequada para passagem de
dutos elétricos

Fonte: Sabbatini (1989)
Recomenda-se que os furos nos blocos canaleta para passagem das instalações
elétricas sejam feitos utilizando serra-copo, de tamanho compatível com o diâmetro e
quantidade de eletrodutos que passam, ou utilizando ferramenta que possibilite a abertura
de vão para passagem dos eletrodutos sem que ocorra a ruptura do bloco canaleta.
Importante salientar que o diâmetro do furo deve ser levemente superior ao diâmetro do
eletroduto, deixando espaço livre que facilite sua instalação, mas evitando que o graute
escorra em excesso.
Passa-se normalmente apenas um eletroduto por furo vertical da alvenaria (vazado
do bloco inteiro). Porém, em determinadas situações, em função do projeto, é previsto mais
de um duto.
Para passagem de dois ou mais eletrodutos (que estejam no mesmo vazado do
bloco) ao mesmo tempo através do bloco canaleta, recomenda-se que seja feito apenas um
furo no bloco, mas com diâmetro maior, de tal forma que os eletrodutos possam passar.
Importante ressaltar que os furos feitos nas canaletas, para passagem dos dutos de
elétrica, podem fragilizar ainda mais esses elementos, que são normalmente mais frágeis ao
manuseio que os blocos inteiros, por exemplo. Portanto o manuseio dos blocos canaleta
com furo para passagem de eletrodutos deve ser feito de forma cuidadosa, tanto no
armazenamento quanto durante o transporte dos blocos, evitando que eles se quebrem. O
transporte deve ser feito em equipamento adequado, evitando trepidações exageradas. Para
o transporte vertical, pode-se utilizar elevador cremalheira, grua ou manipulador telescópico,
dependendo da logística definida para a obra e da organização do canteiro de obra. Para o
transporte horizontal no pavimento, recomenda-se utilizar carrinho plataforma (Figura 13) ou
carrinho paleteiro (quando estiver sobre palete).
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Figura 13: Transporte vertical e horizontal de blocos

Fonte: o autor
Recomenda-se também que a preparação dos blocos canaleta para passagem de
eletrodutos seja feita previamente, em local definido no projeto de canteiro, conforme
paginação da alvenaria (elevações ou plantas de fiada), onde devem ser definidos o
diâmetro, a posição, a quantidade de furos e a quantidade de componentes a serem
enviados ao pavimento.
Os blocos hidráulicos (Figura 14) são utilizados geralmente para passagem vertical
de tubulações hidráulicas, posicionadas externamente aos blocos, sendo recobertas
posteriormente pelo revestimento da parede.
Figura 14: Blocos hidráulicos

(a)

(b)

Fontes: (a) Gai; (b) Blocos Vissoli
No entanto, em edifícios de alvenaria estrutural, geralmente são previstos shafts
verticais para passagem das tubulações hidrossanitárias, e forros para passagem das
tubulações na horizontal, sendo recomendadas tais práticas sempre que for possível. Os
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blocos hidráulicos devem ser utilizados somente onde não for possível prever shafts
verticais. Importante ressaltar que, de acordo com a ABNT NBR 15961-1 (2011), não são
permitidos condutores de fluidos embutidos em paredes estruturais, exceto quando a
instalação e a manutenção não exigirem cortes.
Considerando que essa recomendação se refere a cortes feitos no bloco de concreto
estrutural, sem considerar os eventuais cortes no revestimento (pois não fazem parte da
estrutura da edificação), o uso dos blocos hidráulicos ilustrados na Figura 14, para
passagem vertical das instalações hidrossanitárias, numa primeira análise, não teria
ressalvas, pois os tubos estariam embutidos no revestimento, e não nos blocos estruturais.
No entanto, apesar do processo de instalação dos condutores não demandar cortes
na parede estrutural (ou seja, no bloco de concreto), é preciso considerar os eventuais
danos aos blocos oriundos da etapa de manutenção das instalações. Ou seja, mesmo que
sejam utilizadas ferramentas adequadas para execução dos cortes (ferramentas elétricas
equipadas com discos diamantados), dificilmente os blocos não serão afetados durante o
processo, em função de alguns aspectos:
- dificuldade para se definir a posição correta da instalação;
- imperícia da mão de obra;
- ou mesmo a impossibilidade de se remover o revestimento sem que o bloco seja afetado.
Dessa forma, recomenda-se que os blocos hidráulicos sejam utilizados somente nos
casos em que tais aspectos possam se controlados, de forma que os riscos de se cortar os
blocos estruturais sejam eliminados, ou que os eventuais cortes não interfiram no
desempenho estrutural da alvenaria.
Importante destacar a possibilidade de se utilizar o sistema PEX como instalação
embutida na alvenaria estrutural, considerando que se trata de um sistema que permite a
instalação ponto a ponto, sem conexões intermediárias, permitindo que a instalação e
manutenção sejam feitas sem cortes.

5.1.3 Aspectos a serem considerados na escolha do bloco
Os blocos vazados de concreto com função estrutural estão contemplados por
Programa Setorial de Qualidade (PSQ), registrado no Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H), que tem o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
de Cimento (SINAPROCIM) como entidade nacional gestora geral do programa, e a
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) como Entidade Gestora Técnica.
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O PSQ de blocos de concreto tem como objetivo elaborar mecanismos específicos
para garantir que os blocos disponíveis aos usuários atendam às suas necessidades,
apresentando desempenho satisfatório e promovendo isonomia competitiva entre os
fabricantes. Dessa forma, pretende-se aumentar a confiança de que os produtos
qualificados atendem aos parâmetros estabelecidos pelas normas ABNT NBR 6136 (Blocos
Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos) e ABNT NBR 12118 (Blocos
Vazados de Concreto Simples para Alvenaria – Métodos de Ensaio).
Para tanto, os blocos de concreto são ensaiados trimestralmente, onde são avaliados
os seguintes requisitos:
- inspeção visual;
- controle dimensional;
- resistência à compressão;
- absorção de água e área líquida;
- retração por secagem.
Importante ressaltar que o PSQ avalia os blocos estruturais de concreto das classes
A e B, para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo, e que
possuam resistência característica à compressão superior a 6,0 MPa.
A ABCP, enquanto Gestora Técnica do PSQ, concede um selo de qualidade (Figura
15) aos fabricantes de blocos de concreto cujos produtos sejam qualificados pelo PSQ.
Figura 15: Selo de Qualidade - ABCP

Fonte: ABCP
Portanto, recomenda-se a utilização de produtos de empresas qualificadas pelo
PSQ, de tal forma que o consumidor possa ter maior confiança de que os produtos ofertados
atendem às normas técnicas pertinentes.
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Além de se adquirir produtos qualificados, alguns aspectos também devem ser
considerados na escolha do bloco:
- blocos com geometria regular e acabamento adequado (arestas vivas, superfícies planas,
sem ressaltos, saliências, trincas etc.) permitem que se tenha maior precisão e qualidade no
assentamento;
- devem ser adquiridos blocos fornecidos em paletes, para que seja preservada sua
integridade durante o transporte, tanto no trajeto até a obra quanto nas movimentações
internas no canteiro.

5.1.4 Recebimento dos blocos no canteiro
O recebimento dos blocos no canteiro de obra deve ser controlado, a fim de detectar
não conformidades e garantir que os requisitos de qualidade sejam atendidos. A ABNT NBR
6136 (2014) prescreve algumas condições para a aceitação desses componentes, e que
devem ser atendidas simultaneamente: inspeção visual; verificação das dimensões nominais
de todos os blocos da amostra; verificação das características físico-mecânicas (resistência
característica à compressão, absorção de água e retração linear por secagem).
No entanto, de acordo com o Regimento Específico do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) da
Especialidade Técnica Execução de Obras, artigo 25, a construtora que adquirir produtos de
fornecedores de materiais e componentes certificados em seus respectivos PSQs, está
desobrigada a qualificar tais produtos, ficando, no entanto, mantida a obrigatoriedade de
inspeção e registro dos mesmos. Ou seja, a construtora pode deixar de realizar os controles
de recebimento de blocos qualificados, indicados na ABNT NBR 6136 (2014), mas deve
continuar realizando os ensaios estabelecidos pela ABNT NBR 15961-2 (2011), de
resistência à compressão do bloco, prisma, argamassa e graute.
O controle de recebimento dos blocos para ensaio deve ser feito por lote, sendo cada
lote formado por conjunto de blocos com as mesmas características, produzidos com os
mesmos materiais, sob as mesmas condições, composto de no máximo um dia de produção
(limitado a 40000 blocos). O documento de entrega dos blocos na obra deve conter a data
de fabricação; identificação do lote; resistência característica à compressão axial (fbk);
dimensões nominais e classe (ABNT NBR 6136, 2014).
De cada lote deve ser retirada uma amostra representativa de blocos, que deve ser
identificada e enviada para ensaio. Os blocos devem ser colhidos aleatoriamente, possuir
arestas vivas, e não apresentar trincas, fraturas ou defeitos que possam prejudicar seu
assentamento, resistência ou a durabilidade da construção. Os blocos que constituem a
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amostra são aqueles predominantes na alvenaria (geralmente blocos inteiros), e a
quantidade (tamanho da amostra) é definida conforme Tabela 3.
Tabela 3: Tamanho da amostra de blocos a ser encaminhada para ensaio

Quantidade
de blocos
do lote

Quantidade mínima de blocos
para ensaio dimensional e
resistência à compressão axial
Valor do
Valor do desviodesvio-padrão
Contraprova
padrão da fábrica
da fábrica não
conhecido
conhecido
7 ou 9
6
4

Quantidade de blocos
da amostra

Prova

Quantidade
de blocos
para ensaios
de absorção e
área líquida

Até 5000

7 ou 9

3

5001 a
10000

8 ou 11

8 ou 11

8

5

3

Acima de
10000

9 ou 13

9 ou 13

10

6

3

Fonte: adaptado de ABNT NBR 6136 (2014)
Cabe ressaltar que a quantidade de blocos da amostra (para prova e contraprova)
varia conforme dois aspectos: quantidade de blocos do lote; quantidade mínima de blocos
para ensaio dimensional e resistência à compressão axial. Através da quantidade de blocos
do lote se determina a faixa a ser considerada (até 5000, entre 5000 e 10000, ou acima de
10000). A partir de cada faixa, a quantidade é determinada em função de se conhecer ou
não o desvio-padrão da fábrica, que influencia a forma de se determinar o valor estimado da
resistência à compressão dos blocos de concreto do lote. No caso de se conhecer o desviopadrão da fábrica, o mesmo deve ser obtido por laboratório qualificado, de terceira parte, em
período inferior a seis meses antes da realização do ensaio (ABNT NBR 6136, 2014).
Os ensaios a serem executados, de acordo com a ABNT NBR 6136 (2014), são:
- resistência à compressão, conforme ABNT NBR 12118;
- análise dimensional, absorção e área líquida, conforme ABNT NBR 12118;
- retração linear por secagem, conforme ABNT NBR 12118 (facultativo).
O lote de blocos ensaiado deve ser aceito sempre que as seguintes condições forem
atendidas simultaneamente.
a) Ensaio de inspeção visual dos blocos.
- Condições: devem ser constituídos por concreto suficientemente homogêneo e compacto,
de forma que as exigências de norma sejam atendidas; devem possuir arestas vivas; não
devem apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento e resistência, ou afetar a durabilidade da construção; não devem ter qualquer
tipo de reparo que oculte defeitos eventualmente existentes.
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- Critério de aceitação/rejeição: será aceito se 90% ou mais do lote atender às condições
estabelecidas. Será rejeitado se menos de 90% do lote atender às condições estabelecidas.
- Observação: se o lote for aceito, a substituição das peças avariadas deve ser acordada
entre as partes.
b) Ensaio dimensional.
- Condições: as dimensões nominais dos blocos devem corresponder às dimensões
estabelecidas na ABNT NBR 6136, apresentadas na Tabela 2 deste trabalho. A espessura
mínima de qualquer parede do bloco deve atender às espessuras estabelecidas na ABNT
NBR 6136, apresentadas na Tabela 1 deste trabalho. A menor dimensão do furo (vazado do
bloco) para blocos classes A e B é de 70 mm e 110 mm, para blocos de 14 cm e 19 cm de
largura respectivamente, não sendo estabelecida dimensão do furo para blocos classe C.
- Critério de aceitação/rejeição: será aceito se as dimensões nominais de todos os blocos da
amostra atenderem às condições estabelecidas, seja para os blocos da prova ou da
contraprova. Será rejeitado se os blocos da contraprova não atenderem às condições
estabelecidas.
- Observação: Se o lote for rejeitado, os blocos não aplicados na alvenaria devem ser
substituídos integralmente. Para os blocos já aplicados na alvenaria deve ser cumprido o
contrato estabelecido entre as partes.
c) Ensaios de compressão e absorção.
- Condições: os blocos vazados de concreto devem atender aos limites de resistência e
absorção estabelecidos na ABNT NBR 6136, apresentados na Tabela 1 deste trabalho.
- Critério de aceitação/rejeição: será aceito se as características físico-mecânicas dos blocos
da amostra atenderem às condições estabelecidas e ao especificado no projeto, seja para
os blocos da prova ou da contraprova. Será rejeitado se os blocos da contraprova não
atenderem às condições estabelecidas e ao especificado no projeto.
- Observação: Se o lote for rejeitado, os blocos não aplicados na alvenaria devem ser
substituídos integralmente. Para os blocos já aplicados na alvenaria deve ser cumprido o
contrato estabelecido entre as partes.
Importante destacar a resistência característica à compressão do bloco de concreto
estrutural (fbk), que de acordo com Camacho (2006), é o principal fator que determina a
resistência final da alvenaria. A resistência característica é expressa em megapascal (MPa),
sendo calculada em função da área bruta do bloco. O valor do fbk indica que, se forem
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ensaiadas “n” amostras de bloco, 95% dos valores obtidos nos ensaios devem ser iguais ou
maiores que o fbk.
A ABNT NBR 6136 (2014) determina a forma de se calcular o valor estimado da
resistência característica à compressão (fbk,est), que varia conforme o valor do desviopadrão da fábrica (se este é conhecido ou não). Nos casos em que o valor do desvio-padrão
da fábrica não é conhecido, o valor estimado da resistência característica à compressão dos
blocos do lote, referida à área bruta, deve ser estimado em função da seguinte expressão:

, onde:
•

i = n/2, se n for par;

•

i = (n -1)/2, se n for ímpar;

•

“fbk,est” é a resistência característica estimada da amostra, expressa em
megapascals;

•

“fb(1), fb(2),..., fbi” são os valores de resistência à compressão individuais dos
corpos de prova da amostra, ordenados crescentemente;

•

“n” é igual à quantidade de blocos da amostra.
Já nos casos em que o valor do desvio-padrão da fábrica é conhecido, o valor

estimado da resistência característica à compressão dos blocos do lote, referida à área
bruta, deve ser determinado em função da seguinte expressão:

, onde:
•

“fbm” é a resistência à compressão média da amostra, expressa em megapascal
(MPa);

•

“sd” é o desvio-padrão do fabricante.
O cálculo do desvio-padrão do fabricante deve considerar no mínimo 30 corpos de

prova, retirados em intervalos regulares de produção para cada faixa de resistência
característica adotada ABNT NBR 6136 (2014).
Recomenda-se que os blocos de concreto sejam solicitados ao fornecedor para
serem entregues paletizados, e devem ser identificados antes da descarga no canteiro de
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obra (Figura 16), ou imediatamente após, evitando dessa forma possíveis falhas no seu
rastreamento. Os paletes são identificados normalmente em função da resistência
característica à compressão dos blocos, podendo também ter a indicação do tipo.
Após etapa de controle de recebimento, os blocos devem ser descarregados em
locais cuja superfície seja plana e nivelada, que garanta a estabilidade das pilhas, e que
permita o transporte dos paletes (geralmente mecanizado) até as áreas de estoque (Figura
17).
Figura 16: Identificação dos blocos antes da descarga no canteiro

Fonte: o autor
Os blocos devem ser estocados em áreas definidas previamente, sempre que
possível próximo aos locais de utilização ou próximo aos equipamentos de transporte
(horizontal e vertical), e de tal forma que possam ser utilizados preferencialmente na ordem
do recebimento. Além disso, os paletes devem ser organizados por tipo de bloco e
resistência característica, podendo inclusive estar separados por lotes, facilitando dessa
forma sua identificação no canteiro e controle de rastreabilidade.
Devem ser armazenados, segundo a ABNT NBR 15961-2 (2011), sobre lajes
devidamente cimbradas ou sobre o solo (desde que evitada sua contaminação por ação
direta ou indireta da capilaridade), e protegidos da chuva e outros elementos que possam
comprometer o desempenho da alvenaria.
Recomenda-se utilizar o projeto de canteiro de obra como documento orientativo dos
locais de descarga e armazenamento dos materiais no canteiro (inclusive os blocos de
concreto), visando organizar e otimizar o processo de produção, evitando deslocamentos
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desnecessários e perda de tempo na busca por materiais, e minimizando a possibilidade de
ocorrerem falhas durante o processo.
Figura 17: Descarga mecanizada e armazenamento dos blocos no canteiro

Fonte: o autor
Seguem alguns critérios que podem ser adotados para se definir a posição das áreas
de descarga e armazenamento dos blocos no canteiro de obra:
- os paletes de bloco devem ser armazenados sempre em locais de livre acesso aos
equipamentos de transporte utilizados na obra (manipulador telescópico, empilhadeira,
minicarregadeira etc.);
- quando se utiliza grua, guindaste, ou equipamento semelhante, os paletes de bloco devem
ser armazenados dentro do raio de acesso de tais equipamentos;
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- os blocos devem ser armazenados sempre paletizados, e dessa forma o dimensionamento
das áreas de estoque deve considerar as dimensões dos paletes, em planta. Cabe ressaltar
que deve ser previsto espaçamento entre os paletes de no mínimo 20 cm, para que possam
ser retirados sem interferência nos demais. Sendo assim, o módulo a ser considerado no
dimensionamento deve levar em conta as dimensões do palete mais o espaçamento entre
eles;
- recomenda-se que os paletes de bloco sejam estocados empilhados em no máximo dois
níveis, e para isso a base deve estar nivelada de tal forma que garanta a estabilidade dos
paletes e o espaçamento mínimo entre eles;
- os paletes de bloco podem ser estocados próximos à edificação onde serão utilizados,
caso a organização do canteiro permita, pois dessa forma pode-se reduzir o tempo de
deslocamento de material na obra, além de permitir uma melhor organização dos blocos no
canteiro, estocando a quantidade necessária em função do tipo de bloco a ser utilizado.

5.2

Argamassa de assentamento
A argamassa de assentamento pode ser definida como uma mistura homogênea e

ordenada de agregado(s) miúdo(s) (areia), aglomerante(s) (cimento e cal), água, podendo
também conter adições e aditivos em sua composição, dosados conforme traço específico
em função do local e forma de aplicação. É utilizada para o assentamento dos blocos, sendo
a junta o componente de ligação entre eles, possuindo as funções básicas de solidarizar as
unidades, transmitir e uniformizar as tensões entre os componentes de alvenaria, absorver
pequenas deformações, e prevenir a entrada de água e de vento nas edificações (Ramalho
e Corrêa, 2003), além de compensar as irregularidades dimensionais dos blocos.
Além disso, a argamassa de assentamento deve promover adequada aderência com
os blocos e auxiliar na dissipação de tensões, de forma que sejam evitadas fissuras na
interface bloco-argamassa e que se garanta o desempenho estrutural e durabilidade
esperados da parede de alvenaria (Sabbatini, 2003).
Para se definir a argamassa de assentamento a ser utilizada na obra, devem ser
realizados ensaios com antecedência adequada, utilizando os materiais daqueles
fornecedores selecionados para a obra, através dos quais deve ser comprovado
atendimento aos requisitos estabelecidos no projeto estrutural.
Segundo a ABNT NBR 15961-2 (2011), antes do início da obra, deve ser realizada a
caracterização da resistência à compressão dos materiais (argamassa e graute),
componentes (blocos), e da alvenaria utilizados na construção, exceto se o fornecedor dos
materiais já tiver realizado essa caracterização no prazo de até 180 dias antes do início da
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obra, e nesse caso podem ser utilizados tais resultados. Os ensaios devem ser realizados
conforme constam no Anexo D da referida Norma (ensaio para determinação da resistência
à compressão da argamassa) para controle feito na obra, ou de acordo com a ABNT NBR
13279 e demais normas pertinentes.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) define também a forma como deve ser controlada a
qualidade da argamassa durante a execução da obra, através da definição de lotes, onde
deve ser considerado o menor dos seguintes limites: 500 m² de área construída em planta
(por pavimento); dois pavimentos; argamassa fabricada com matéria-prima de mesma
procedência, dosagem e método de preparo. A amostra é de seis exemplares, e é aceita se
o coeficiente de variação desta for menor que 20% e o valor médio não inferior ao
especificado no projeto.
Segundo Parsekian (2012), a argamassa é o único material especificado e
controlado pelo seu valor médio, ou seja, “fa” (resistência à compressão média da
argamassa), e dessa forma se alinha com as principais normas internacionais. O motivo de
se controlar a resistência à compressão da argamassa é verificar sua uniformidade de
produção.
De acordo com a ABNT NBR 13281 (2005), as argamassas de assentamento de
paredes devem cumprir determinados requisitos, sendo classificadas conforme as
características e propriedades que apresentam nos seguintes ensaios: densidade de massa
aparente no estado endurecido; resistência à tração na flexão; coeficiente de capilaridade;
densidade de massa no estado fresco; retenção de água; resistência potencial de aderência
à tração; resistência à compressão.
Pode-se destacar a classificação em função da resistência à compressão da
argamassa (Tabela 4).
Tabela 4: Classificação da argamassa em função da resistência à compressão
Classe
Resistência à compressão (MPa)
Método de ensaio
P1
≤ 2,0
P2
1,5 a 3,0
P3
2,5 a 4,5
ABNT NBR 13279
P4
4,0 a 6,5
P5
5,5 a 9,0
P6
> 8,0
Nota: a resistência à compressão indicada se refere à média das resistências dos corpos de
prova ensaiados.
Fonte: ABNT NBR 13281 (2005); ABNT NBR 13279 (2005)
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Sabbatini (1998) descreve as características que uma argamassa de assentamento
deve possuir, para que seja capaz de cumprir suas funções.
a) Ter trabalhabilidade suficiente para que o pedreiro execute um trabalho satisfatório,
rápido e econômico, com rendimento otimizado. A trabalhabilidade resulta do efeito
de rolamento dos grãos de agregado envolvidos por uma pasta cimentante. É
considerada a propriedade mais importante da argamassa no estado plástico, pois,
por ser na realidade uma combinação de várias características reológicas da
argamassa (plasticidade, coesão, consistência, viscosidade, adesão e massa
específica), e por influir diretamente na qualidade do serviço do pedreiro, todas as
demais propriedades desejáveis se subordinam a ela;
b) Ter capacidade de retenção de água suficiente para que uma elevada sucção do
componente (bloco) não prejudique seu comportamento. Pode-se aumentar a
retenção de água da argamassa aumentando a superfície específica dos
constituintes. Ocorrendo uma perda excessiva de água pela argamassa, em função
de uma retenção inadequada, pode ocorrer que: a absorção excessiva de água pelo
componente pode expandi-lo, aumentando o potencial de retração na secagem; a
rápida perda de água pode reduzir a resistência de aderência da argamassa, e tornála mais rígida (maior módulo de deformação) quando endurecida; a argamassa pode
ter sua resistência reduzida, pois a hidratação do cimento e a carbonatação da cal
podem ser prejudicadas devido à perda inadequada de água;
c) Adquirir rapidamente alguma resistência logo após ser assentada, para resistir a
esforços que possam ocorrer durante a execução;
d) Desenvolver resistência à compressão adequada para não comprometer a alvenaria
da qual faz parte, mas sem apresentar resistência superior aos componentes que ela
une. Segundo a ABNT NBR 15961-1 (2011), o valor da resistência à compressão
não deve ser superior a 70% da resistência característica especificada para o bloco
em relação à sua área líquida. De acordo com Ramalho e Corrêa (2003), a
resistência à compressão da argamassa não é tão significativa para a resistência à
compressão das paredes, sendo mais importante sua plasticidade, que de fato
permite que as tensões sejam transferidas de maneira uniforme de um componente
ao outro;
e) Ter adequada aderência aos componentes de forma que a interface argamassabloco possa resistir a esforços cisalhantes e de tração, e prover a alvenaria de juntas
estanques à água de chuva;
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f) Ser durável e não afetar a durabilidade de outros materiais ou da construção como
um todo;
g) Ter resiliência suficiente (baixo módulo de deformação) para acomodar as
deformações intrínsecas (retração na secagem e de origem térmica) e as
decorrentes de movimentos estruturais (de pequena amplitude) da parede de
alvenaria, sem fissurar. Ou seja, é um estado de deformação da argamassa em que
ocorre a ruptura sob a forma de fissuras microscópicas ou capilares não prejudiciais.
Importante ressaltar que a trabalhabilidade é uma característica da argamassa que
varia não somente com as características reológicas da argamassa, mas também com a
situação no momento da aplicação, não sendo possível definir um valor ou uma medida
ideal. Alguns dos fatores que influenciam a determinação da trabalhabilidade são:
- características da base (espessura de parede, sucção de água, textura superficial);
- umidade do bloco no momento do assentamento;
- ferramenta para aplicação da argamassa (colher de pedreiro, palheta, meia-cana,
bisnaga etc.);
- experiência ou habilidade do pedreiro.
Cabe destacar também a resistência à compressão da argamassa, que não é tão
significativa para a resistência da alvenaria quanto a resistência à compressão do bloco.
Segundo Izquierdo (2011), o aumento da resistência à compressão da alvenaria, com o
aumento da resistência à compressão da argamassa, é pouco significativo, sendo mais
desejável utilizar argamassas menos resistentes e mais deformáveis, para acomodar
pequenas deformações. Segundo resultados obtidos por Gomes (1983), apud Ramalho e
Correa (2003), paredes construídas com blocos de 7,5 MPa, por exemplo, variando a
resistência à compressão da argamassa em 135%, verificou-se que o acréscimo de
resistência para as paredes foi de 11,5%.
Segundo Ramalho e Correa (2003), a influência da resistência da argamassa na
resistência à compressão da alvenaria pode ser considerada importante apenas se a
resistência da argamassa for menor que 30% ou 40% da resistência do bloco. Como
recomendação, pode-se considerar aquela adotada por Gomes (1983), corroborada por
Ramalho e Correa (2003), onde a argamassa de assentamento deve ter como resistência à
compressão um valor entre 70% e 100% da resistência característica à compressão do
próprio bloco.
As argamassas podem ser obtidas através de dosagem em obra, a partir de traços
previamente definidos. Outra forma é adquirir a argamassa já dosada, pronta para ser
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utilizada (argamassa industrializada), que pode ser fornecida ensacada (pronta para uso ou
bi-componente), ou a granel (Figura 18), acondicionada na obra em silos.
Figura 18: Argamassa adquirida a granel, acondicionada em silos

Fonte: arquivo pessoal
Cada uma possui peculiaridades em relação à dosagem dos materiais (traço), ao
processo de produção da alvenaria estrutural, ao transporte e armazenamento no canteiro
de obra, ao método de preparo, ao custo, e que devem ser observadas no momento da
escolha do tipo de argamassa a ser utilizada. Serão tratadas a seguir as argamassas
dosadas em obra e as argamassas industrializadas ensacadas, por serem os tipos mais
comuns nas obras.

5.2.1 Argamassa dosada em obra
Em relação às argamassas dosadas em obra, seguem algumas considerações.
a) As normas ASTM C270 (American Society for Testing and Materials) e BS-5628
(British Standards) trazem recomendações para traços de argamassas. A norma
ASTM C-270 especifica os traços de argamassas a partir da proporção em volume
de materiais (Tabela 5), e as exigências para suas propriedades mecânicas (Tabela
6).
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Tabela 5: Especificação dos traços de argamassas, conforme a ASTM C-270
Cim. Portland ou
Cal hidráulica
cimento com
ou leite de cal
adição
M
1
0,25
S
1
0,25 a 0,5
N
1
0,5 a 1,25
O
1
1,25 a 2,25
Fonte: Mohamad, et al. (2009)
Tipo

Proporção de agregado
Maior que 2,25 e menor
que 3 vezes a soma dos
volumes de aglomerantes

Tabela 6: Propriedades mecânicas das argamassas, conforme a ASTM C-270
Resistência média
Tipo à compressão aos
28 dias (MPa)

Retenção de
água (%)

Ar na mistura (%)

M
17,2
>75
12
S
12,4
>75
12
N
5,2
>75
14*
O
2,4
>75
14*
* Quando a junta de argamassa tiver armadura incorporada, a quantidade de ar
incorporado não pode superar 12%.
Fonte: Mohamad, et al. (2009)
A norma BS-5628 especifica os traços de argamassas a partir da proporção em
volume de materiais (Tabela 7), e os limites de resistência à compressão (Tabela 8).
Tabela 7: Especificação dos traços de argamassas, conforme a BS 5628-1:
Tipo de argamassa
cim:areia
cim:areia
plastificante
(I)
1:0,25:3
(II)
1:0,5:4 a 4,5 1:2,5 a 3,5
1:3 a 4
(III)
1:1:5 a 6
1:4 a 5
1:5 a 6
(IV)
1:2:8 a 9
1:5,5 a 6,5
1:7 a 8
Fonte: adaptada de BS 5628-1 (1992)
Designação
da argamassa cim:cal:areia

Tabela 8: Propriedades mecânicas das argamassas, conforme a BS 5628-1
Resistência à compressão média aos 28 dias (MPa)
Designação
Testes
Testes in situ
da argamassa laboratoriais
(I)
16
11
(II)
6,5
4,5
(III)
3,6
2,5
(IV)
1,5
1
Fonte: adaptada de BS 5628-1 (1992)
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No entanto, observa-se na prática valores de resistência à compressão mais
elevados, se considerados traços semelhantes aos indicados.
Considerando os traços utilizados na prática de diversas obras, sugerem-se os
seguintes traços para as classes de resistência dadas pela ABNT NBR 13281 (2005),
mostrados na Tabela 9.
Tabela 9: Traços sugeridos para a argamassa de assentamento
Materiais
Resistência à
Classe de resistência
compressão (MPa) da argamassa
Cimento
conforme ABNT
conforme ABNT NBR
(saco de 50
Cal
NBR 13281 (2005)
13281 (2005)
Kg)
P1
≤ 2,0
P2
1,5 a 3,0
1
2
P3
2,5 a 4,5
1
2
P4
4,0 a 6,5
1
1
P5
5,5 a 9,0
1
0,6
P6
> 8,0
1
0,5
Nota: traços em volume.

Areia
9
8
6
5
4,5

Fonte: o autor
Importante ressaltar que os traços indicados na Tabela 9 devem ser considerados
apenas como uma diretriz para se atingir as faixas de resistência especificadas. A
definição dos traços a serem utilizados na obra deve sempre ser precedida de
ensaios, para verificar se as características demandadas pela argamassa foram
atendidas (resistência à compressão, resistência de aderência com a base, retenção
de água, trabalhabilidade etc.).
b) Uma vez estabelecidos os traços para cada tipo de argamassa a ser utilizada,
geralmente definidos em função da sua resistência à compressão e trabalhabilidade,
é necessário que essas informações sejam passadas ao executor, o que geralmente
é feito através do procedimento de execução do serviço.
Recomenda-se que sejam confeccionadas placas contendo informações sobre cada
tipo de argamassa. Tais placas devem ser afixadas nas centrais de produção de
argamassa, em local visível aos operários responsáveis pela fabricação, e devem
conter pelo menos as seguintes informações: resistência à compressão da
argamassa; indicação do traço (quantidade de cada material: cimento, areia, cal,
água etc.) para uma batelada (conforme capacidade do equipamento), em volume se
for utilizado padiola (método mais comum), ou em peso se a obra dispuser de
balança; sequência de colocação de cada material no equipamento de mistura;
tempo de mistura (importante para garantir a homogeneidade da argamassa e a
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trabalhabilidade desejada); nome e foto dos operários habilitados e responsáveis
pela fabricação.
c) É recomendado que o traço seja definido sempre em relação a um saco de cimento
(ou seus múltiplos), sendo esta a referência para os outros materiais. Não se deve
estabelecer um traço de argamassa a partir de frações do saco de cimento, em
função de: possibilidade de perda de material durante o manuseio; dificuldade em se
controlar a quantidade de material; nos momentos de interrupção da produção de
argamassa, as frações do saco de cimento não utilizadas podem ficar expostas ou
serem acondicionadas de forma inadequada (com a embalagem aberta), expondo o
cimento ao ambiente por períodos longos, o que não é recomendado, pois podem
ocorrer reações de hidratação nesse momento.
Recomenda-se também que somente os traços que estiverem sendo utilizados
naquele momento na obra permaneçam afixados e visíveis aos operários, evitando a
fabricação de argamassas com traços inadequados ao local de aplicação.
d) O equipamento de mistura deve ser adequado à argamassa que está sendo
produzida, de tal forma que ao final do tempo de mistura o material esteja
homogêneo e com a trabalhabilidade desejada. Diversos modelos de equipamentos
de mistura estão disponíveis no mercado (argamassadeira contínua, misturador de
eixo horizontal, misturador de eixo vertical, entre outros), sendo que alguns modelos
mais comuns estão indicados nas Figuras 19 e 20.
Figura 19: (a) Misturador de eixo horizontal; (b) misturador de eixo vertical

(a)
Fonte: (a) o autor; (b) Alfa Max Locacao

(b)
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Figura 20: Argamassadeira contínua

Fonte: o autor
Recomenda-se a utilização de argamassadeiras para o processo de mistura da
argamassa dosada em obra, sendo que sua escolha deve ser feita em função de:
disponibilidade do equipamento no mercado; custo; capacidade; processo de
produção; e principalmente o resultado pós mistura, onde a argamassa deve
apresentar aspecto homogêneo e trabalhabilidade adequada. Importante ressaltar
que a ABNT NBR 15961-2 (2011) proíbe que a mistura seja feita de forma manual.
e) Em relação à dosagem, recomendam-se as argamassas mistas, compostas por
cimento e cal hidratada, exceto para alvenarias aparentes, que não devem conter
cal. Segundo Thomaz e Helene (2000), a presença de cal na composição da
argamassa de assentamento, quando utilizada em alvenarias aparentes, poderia
levar à ocorrência de eflorescências. Os mesmos autores ressaltam que o cimento
tem influência relevante na resistência mecânica da parede, na aderência entre a
argamassa e os componentes da alvenaria, e na estanqueidade à água das juntas
de assentamento. Já a cal, por sua capacidade de retenção de água, promove
menor módulo de deformação às paredes, o que melhora seu potencial de acomodar
movimentações.
De acordo com a ABNT NBR 15961-2 (2011) o cimento e a cal hidratada devem ser
medidos em massa, considerando o peso nominal do saco, ou com tolerância de 3%
se usados a granel; agregados miúdos podem ser medidos em massa ou volume,
com tolerância de 3%, considerando inclusive o inchamento do material; água
medida em massa ou volume, com tolerância de 3%; aditivos medidos em massa,
com tolerância de 5%, ou também em volume no caso do aditivo líquido.
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Normalmente a argamassa é dosada em relação a um saco de cimento, e para os
demais materiais (cal, areia e água) são estabelecidas proporções para se obter a
argamassa com as características desejadas. A cal e a areia normalmente são
medidas através de padiolas ou dosadores (de madeira ou metálicos), com volumes
proporcionais ao traço especificado. Para a água são utilizados geralmente baldes
(metálicos ou plásticos).
f) Os materiais utilizados na argamassa, e seus fornecedores, não devem ser alterados
durante a obra.
Recomenda-se que os materiais e seus fornecedores, utilizados para a definição
prévia da argamassa e durante a obra, não sejam alterados, pois caso contrário pode
ocorrer variação significativa nas propriedades e no desempenho da argamassa em
seu estado fresco e endurecido.
No caso da areia, segundo Sabbatini (1998), a trabalhabilidade, capacidade de
aderência e resiliência da argamassa são fundamentalmente dependentes das
características

da

areia,

principalmente

sua

composição

mineralógica

e

granulometria. Em relação à composição mineralógica, deve-se atentar para a
presença de siltes e argilo-minerais. Quanto à granulometria, a influência ocorre em
função das dimensões máximas características, distribuição granulométrica e forma
dos grãos. Sabbatini (1998) apresenta uma tabela (Tabela 10) que indica a influência
desses parâmetros nas propriedades das argamassas. O termo “variável” indica que
não há uma influência definitiva ou esta influência depende de outros fatores.
Tabela

10:

Influência

das

características

granulométricas

das

areias

nas

propriedades das argamassas de assentamento
Características da areia

Propriedades
Trabalhabilidade
Retenção de água
Resiliência
Retração na
secagem
Porosidade
Aderência
Resistência
mecânica
Impermeabilidade

Quanto menor o Quanto mais descontínua
módulo de finura for a granulometria
Melhor
Pior
Melhor
Variável
Variável
Pior

Fonte: Sabbatini (1998)

Quanto maior o
teor de grãos
angulosos
Pior
Melhor
Pior

Aumenta
Variável
Pior

Aumenta
Aumenta
Pior

Variável
Variável
Melhor

Variável
Pior

Pior
Pior

Variável
Variável
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Apesar da dificuldade em se inferir com certeza as influências que essas
características da areia geram nas propriedades da argamassa, Sabbatini (1998)
afirma que, de forma geral, a areia que apresenta melhor potencial de produzir uma
argamassa adequada é a que tem granulometria contínua (bem distribuída),
classificada como média e com predominância de grãos arredondados. Já em
relação à cal, recomenda-se sua utilização na forma já hidratada, adicionada em
conjunto com o cimento, conforme traço específico. Segundo Sabbatini (1998), a
adição de cal em uma argamassa, pode melhorar sua trabalhabilidade e capacidade
de absorver deformações, além de favorecer sua capacidade de reter água, e
melhorar sua plasticidade no estado fresco e resiliência no estado endurecido.
Por último, no caso do cimento, a utilização dos diversos tipos não provoca grandes
modificações nas propriedades mais relevantes da argamassa. No entanto, é
evidente que a escolha de cimentos com classes de resistência diferentes produz
argamassas com resistências mecânicas variáveis. Além disso, cimentos com maior
grau de finura (maior superfície específica), por exemplo, que podem garantir maior
trabalhabilidade à argamassa (Sabbatini, 1998).
g) Os materiais devem ser estocados/armazenados em função da forma como são
recebidos na obra. Geralmente a cal e o cimento são fornecidos ensacados. A areia
normalmente é fornecida em volumes maiores, transportada fora de qualquer
embalagem, por caminhão, mas também Pode ser adquirida ensacada, geralmente
em sacos de 20 ou 25 kg.
A areia ensacada apresenta algumas vantagens: pode reduzir os desperdícios em
obra, pois não há perda de material nas etapas de descarga e transporte; reduz-se a
possibilidade de contaminação; permite um controle mais preciso da quantidade de
material estocado; permite que sejam estocados pequenos volumes, e de forma
descentralizada. Por outro lado, a quantidade de embalagens gerada pode ser
considerável, dependendo do volume de material adquirido, sendo necessário prever
um destino adequado. Além disso, é preciso verificar a disponibilidade de entrega da
areia ensacada localmente, bem como o custo final, que tende a ser maior se
comparado à areia não ensacada. Portanto, é importante avaliar o custo em relação
aos benefícios, antes de se decidir a forma como a areia será entregue na obra.
Portanto, os sacos de cimento e de cal devem ser mantidos secos e protegidos da
umidade do solo, armazenados em locais cobertos, com superfícies impermeáveis
(preferencialmente em piso argamassado ou de concreto), sobre tablado de madeira,
protegidos de intempéries, e devem ficar afastados de paredes, teto e piso em no
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mínimo 20 cm. As pilhas devem ser de no máximo 10 sacos para o cimento e 20
sacos para a cal. Já a areia, quando ensacada, deve ser armazenada da mesma
forma que os sacos de cimento ou cal, sendo que a altura das pilhas será em função
da dificuldade de acesso e restrição do espaço para estoque. Se a areia não vier
ensacada, deve ser estocada em baias individuais, com capacidade compatível com
o volume de material entregue de uma só vez na obra, preferencialmente com
identificação do tipo de areia, e evitando o contato com o solo (Figura 21). O ideal é
que cada baia comporte pelo menos uma vez e meia o volume transportado pelo
caminhão, para evitar falta de material na obra por atrasos na entrega.
Figura 21: Baias de areia e brita

Fonte: o autor
h) Quando se utiliza cal hidratada na composição da argamassa, é recomendável,
apesar de ser uma prática pouco utilizada nas obras, que seja produzida inicialmente
a argamassa de cal (areia + cal + água), que deve ser estocada por algumas horas
antes de acrescentar o cimento. O objetivo é permitir a hidratação de óxidos não
hidratados, e promover maior trabalhabilidade à argamassa (em função da água
retida pela cal).

5.2.2 Argamassa industrializada ensacada
Em

relação

às

argamassas

industrializadas

ensacadas,

seguem

algumas

considerações.
Atualmente são encontrados no mercado basicamente dois tipos de argamassas
industrializadas: a argamassa industrializada pronta, geralmente em sacos de 40 ou 50 kg
(Figura 22); e a argamassa industrializada bi-componente, composta por uma embalagem
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de duas partes, sendo uma com a massa intermediária (areia e cal) e outra com o cimento e
aditivos, onde a proporção entre os volumes de cada embalagem determina o traço da
argamassa (volumes estes já pré-definidos em função da resistência à compressão que se
deseja atingir).
Figura 22: Argamassa industrializada pronta

Fonte: o autor
a) Recomenda-se utilizar tanto as argamassas industrializadas prontas quanto as
argamassas industrializadas bi-componente, sendo que sua escolha deve ser em
função de: preferência do executor em relação ao seu processo de produção;
disponibilidade no mercado para aquisição; preço x produtividade no preparo da
argamassa; adequação às especificações de projeto, principalmente resistência à
compressão, trabalhabilidade e aderência.
b) Diferentemente da argamassa dosada em obra, onde os materiais que a compõem
são entregues e estocados separadamente (areia, cimento, cal), as argamassas
industrializadas, por já estarem prontas, permitem que as etapas de recebimento,
transporte e armazenamento sejam feitas para um único insumo (o saco de
argamassa pronta).
c) Em relação ao processo de mistura da argamassa, algumas recomendações são as
mesmas para a argamassa dosada na obra, onde o equipamento deve ser adequado
à argamassa que está sendo produzida, de tal forma que ao final do tempo de
mistura o material esteja homogêneo e com a trabalhabilidade desejada. Cabe
ressaltar novamente que a ABNT NBR 15961-2 (2011) proíbe que a mistura seja
feita de forma manual.
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Recomenda-se a utilização de argamassadeira como equipamento mais adequado
ao processo de mistura de argamassas industrializadas, principalmente por promover
a adequada incorporação de ar ao produto, em função da forma como é feita a
mistura.
d) Algumas argamassas são fabricadas sem a introdução de cal hidratada em sua
composição, o que é compensado com o acréscimo de aditivos, como os
incorporadores de ar por exemplo, que conferem melhor trabalhabilidade à
argamassa. Neste caso, para que o ar seja incorporado de forma adequada, gerando
os resultados desejados, o tempo e a velocidade de mistura da argamassa devem
ser controlados. Conforme estudo realizado por Casali et al. (2003), o tempo de
mistura influencia fortemente na incorporação de ar das argamassas que possuem
aditivos incorporadores.
Recomenda-se que sejam realizados testes de preparo da argamassa antes do início
de sua utilização, para ajustar os tempos de mistura e a quantidade de água utilizada
no traço à trabalhabilidade demandada pelo processo de execução.
e) Os sacos de argamassa devem ser mantidos secos e protegidos da umidade do
solo. Devem ser armazenados em locais cobertos, protegidos de intempéries, cujas
superfícies sejam impermeáveis (preferencialmente em piso argamassado ou de
concreto), sobre tablado de madeira, e devem ficar afastados de paredes, teto e piso
em no mínimo 20 cm. Produtos diferentes devem ser armazenados separadamente
por lote e tipo, e a sequência de uso deve ser a mesma do recebimento (ABNT NBR
15961-2, 2011). As pilhas não podem ultrapassar 15 sacos. A Figura 23 mostra um
exemplo de área de estocagem de argamassa no canteiro.
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Figura 23: Depósito de materiais ensacados

Fonte: o autor
f) Em relação à composição da argamassa, Thomaz e Helene (2000) recomendam as
argamassas mistas, compostas de cimento e cal hidratada, onde o cimento responde
pela

aderência

entre

os

componentes

(blocos),

resistência

mecânica

e

estanqueidade das juntas, e a cal pela redução do módulo de deformação das
paredes, aumentando seu potencial de acomodar movimentações resultantes de
recalques, variações higrotérmicas etc. Os mesmos autores ressaltam que, no caso
de argamassas industrializadas ou pré-dosadas sem a introdução de cal hidratada, o
uso de aditivos deve promover os mesmos resultados finais da cal, em termos de
aderência, módulo de deformação, capacidade de retenção de água, plasticidade, e
outros.
g) Recomenda-se que a escolha da argamassa industrializada ensacada se baseie,
principalmente, nos seguintes critérios: resistência à compressão, que atenda as
especificações de projeto; trabalhabilidade adequada para as condições de aplicação
(tipo de bloco, ferramenta de aplicação); capacidade de sustentação do bloco no
momento do assentamento, em função da espessura do cordão de argamassa
aplicado; custo compatível ao orçamento da obra.

5.3

Graute
Ramalho e Corrêa (2003) definem graute como “um concreto com agregados de

pequena dimensão e relativamente fluido, eventualmente necessário para o preenchimento
dos vazios dos blocos.” É geralmente composto por cimento, agregado miúdo e graúdo,
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água, e eventualmente cal e outros aditivos. Suas principais funções são: aumentar
localizadamente a resistência da parede sem a necessidade de aumentar a resistência do
bloco; proporcionar a integração da alvenaria com a armadura, no caso de alvenaria
estrutural armada ou em armaduras apenas de caráter construtivo; proteger as armaduras
contra o processo de corrosão.
É necessário que o conjunto bloco, graute e eventualmente armadura se comporte
como um elemento monolítico, e para isso o graute deve envolver completamente a
armadura e aderir tanto a ela quanto à parede interna do bloco, formando um conjunto
único. Dessa forma, pode-se aumentar a capacidade portante da alvenaria à compressão,
ou permitir que as armaduras inseridas combatam as tensões de tração que a parede por si
só não resistiria (Ramalho e Corrêa, 2003).
No entanto, Pereira de Oliveira (1994) apud Izquierdo (2015) ressalta que o
comportamento homogêneo do conjunto bloco/graute implica na hipótese da existência de
uma aderência perfeita entre ambos, o que pode não ocorrer, pois a transferência de
tensões depende da qualidade do contato entre eles. Sendo assim, o autor recomenda que,
nos estudos de dosagem, a definição do traço considere tanto a resistência à compressão
quanto a resistência de aderência entre graute e bloco.
A resistência do graute normalmente é indicada em função da resistência dos blocos,
sendo que, de acordo com a ABNT NBR 15961-1 (2011), a resistência à compressão
característica do graute deve ser especificada com valor mínimo de 15 MPa para elementos
de alvenaria armada. Considerando que a resistência dos blocos é dada em função da sua
área bruta, o valor da sua resistência na área líquida é maior, aproximadamente o dobro
(pois os vazios correspondem a aproximadamente metade da área bruta do bloco). Segundo
Pozzobon (2003), para que o conjunto bloco/graute trabalhe da mesma forma, é necessário
que seus módulos de elasticidade sejam próximos, consequentemente suas resistências
também devem ser próximas.
Sendo assim, recomenda-se que a resistência à compressão especificada para o
graute seja aproximadamente o dobro da resistência à compressão característica do bloco
de concreto, ou seja, aproximadamente a mesma resistência do concreto que compõe o
bloco.
Deve apresentar uma determinada resistência à compressão de forma que a
resistência à compressão do prisma grauteado atinja a resistência especificada pelo
projetista. Segundo Penteado (2003), a resistência à compressão e o módulo de
deformação longitudinal do graute apresentam elevada importância, uma vez que o graute
deve suportar os esforços a ele transferidos de forma integrada com o concreto dos blocos.
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Sendo assim, a ABNT NBR 15961-2 (2011) determina que o graute não pode apresentar
retração que provoque seu descolamento das paredes internas dos blocos.
Segundo Penteado (2003), o graute deve apresentar trabalhabilidade compatível
com as reduzidas dimensões dos vazios dos blocos, onde são lançados, que em muitos
casos apresentam elevada concentração de argamassa em seu interior, resultante do
assentamento dos blocos, aliado à possível presença de barras de aço. Além disso, deve ter
coesão suficiente para que não ocorra segregação dos materiais durante o transporte,
lançamento na alvenaria e adensamento (quando necessário).
Outra característica importante é a capacidade de retenção de água, necessária para
promover uma melhor hidratação do cimento e evitar a perda excessiva de água para o
bloco e a argamassa.
Em relação aos tipos de graute utilizados nas obras, podem-se destacar três mais
comuns: graute dosado em obra; graute industrializado (ensacado); graute usinado. Da
mesma forma que as argamassas, cada tipo de graute (dosado em obra, industrializado
(ensacado) e usinado) possui peculiaridades em relação à dosagem dos materiais (traço),
ao processo de produção da alvenaria estrutural, ao transporte e armazenamento no
canteiro de obra, ao método de preparo, ao custo, e que devem ser observadas no
momento da escolha do tipo de graute a ser utilizado.
A produção do graute deve ser feita de forma a garantir o valor especificado em
projeto, conforme ensaios de controle de obra indicados na ABNT NBR 15961-2 (2011). A
dimensão máxima do agregado deve ser de 10 mm, para cobrimento da armadura mínimo
de 15 mm, ou 20 mm para cobrimento mínimo de 25 mm, sendo que deve ter dimensão
inferior a 1/3 da menor dimensão dos vazados dos blocos a serem preenchidos. Caso seja
utilizada cal, o teor não pode ser maior do que 10% em volume em relação ao cimento
(ABNT NBR 15961-2, 2011), para que não haja comprometimento da resistência à
compressão do graute.
De acordo com a ABNT NBR 15961-2 (2011), antes do início da obra, deve ser
realizada a caracterização da resistência à compressão dos materiais (argamassa e graute),
componentes (blocos) e da alvenaria utilizados na construção, exceto se o fornecedor dos
materiais já tiver realizado essa caracterização no prazo de até 180 dias antes do início da
obra, e nesse caso podem ser utilizados tais resultados. Os ensaios devem ser realizados
conforme constam em seu Anexo D (ensaio para determinação da resistência à compressão
da argamassa) para controle feito na obra, ou de acordo com a ABNT NBR 13279 e demais
normas pertinentes.
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A ABNT NBR 15961-2 (2011) define a forma como deve ser controlada a qualidade
do graute durante a execução da obra, através da definição de lotes, onde deve ser
considerado o menor dos seguintes limites: 500 m² de área construída em planta (por
pavimento); dois pavimentos; graute fabricado com matéria-prima de mesma procedência,
dosagem e método de preparo. A amostra é de seis exemplares, e é aceita se seu valor
característico for maior ou igual ao especificado em projeto.
Em relação ao graute dosado em obra, seguem algumas considerações.
a) Uma vez estabelecidos os traços para cada tipo de graute a ser utilizado, geralmente
definidos em função da sua resistência à compressão e trabalhabilidade, é
necessário que essas informações sejam passadas ao executor, o que geralmente é
feito através do procedimento de execução do serviço.
Recomenda-se que sejam confeccionadas placas contendo informações sobre cada
tipo de graute. Tais placas devem ser afixadas nas centrais de produção de graute,
em local visível aos operários responsáveis pela fabricação, e devem conter pelo
menos as seguintes informações: resistência à compressão do graute; indicação do
traço (quantidade de cada material: cimento, areia, brita, cal, água etc.) para uma
batelada (conforme capacidade do equipamento), em volume se for utilizado padiola
(método mais comum), ou em peso se a obra dispuser de balança; sequência de
colocação de cada material no equipamento de mistura; tempo de mistura
(importante para garantir a homogeneidade do graute e a trabalhabilidade desejada);
nome e foto dos operários habilitados e responsáveis pela fabricação do graute.
É recomendável que somente os traços de graute que estiverem sendo utilizados
naquele momento na obra permaneçam afixados e visíveis aos operários, evitando a
fabricação de graute com traço inadequado ao local de aplicação.
b) O equipamento de mistura deve ser adequado ao graute que está sendo produzido,
de tal forma que ao final do tempo de mistura o material esteja homogêneo e com a
trabalhabilidade desejada.
Recomenda-se a utilização de betoneira para o processo de mistura de graute
dosado em obra, por se tratar do equipamento mais adequado. Importante ressaltar
que a ABNT NBR 15961-2 (2011) determina que a mistura seja feita com misturador
mecânico.
c) É recomendado que o traço do graute seja definido sempre em relação a um saco de
cimento (ou seus múltiplos), sendo esta a referência para os outros materiais. Não se
deve estabelecer um traço de graute a partir de frações do saco de cimento, em
função de: possibilidade de perda de material durante o manuseio; dificuldade em se
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controlar a quantidade de material; nos momentos de interrupção da produção de
graute, as frações do saco de cimento não utilizadas podem ficar expostas ou serem
acondicionadas de forma inadequada (com a embalagem aberta), expondo o
cimento ao ambiente por períodos longos, o que não é recomendado, pois podem
ocorrer reações de hidratação nesse momento.
d) Em relação à dosagem, a ABNT NBR 15961-2 (2011) estabelece que: o cimento e a
cal hidratada devem ser medidos em massa, considerando o peso nominal do saco,
ou com tolerância de 3% se usados a granel; agregados miúdos podem ser medidos
em massa ou volume, com tolerância de 3%, considerando inclusive o inchamento
do material; agregados graúdos medidos em massa ou volume, com tolerância de
3%; água medida em massa ou volume, com tolerância de 3%; aditivos medidos em
massa, com tolerância de 5%, ou também em volume no caso do aditivo líquido.
Além disso, a dosagem deve considerar também a absorção dos blocos e juntas de
argamassa, que pode reduzir a quantidade de água na mistura.
e) Os materiais devem ser estocados/armazenados em função da forma como são
recebidos na obra. Geralmente a cal e o cimento são fornecidos ensacados. A areia
normalmente é fornecida em volumes maiores, transportada fora de qualquer
embalagem, por caminhão, mas também pode ser adquirida ensacada, geralmente
em sacos de 20 ou 25 kg.
Os sacos de cimento e de cal devem ser mantidos secos e protegidos da umidade
do solo, armazenados em locais cobertos, com superfícies impermeáveis
(preferencialmente em piso argamassado ou de concreto), sobre tablado de madeira,
protegidos de intempéries, e afastados de paredes, teto e piso em no mínimo 20 cm.
As pilhas devem ser de no máximo 10 sacos para o cimento e 20 sacos para a cal.
Já a areia, quando ensacada, deve ser armazenada da mesma forma que os sacos
de cimento ou cal, sendo que a altura das pilhas será em função da dificuldade de
acesso e restrição do espaço para estoque. Se a areia não vier ensacada, deve ser
estocada em baias individuais, com capacidade compatível com o volume de
material entregue de uma só vez na obra, preferencialmente com identificação do
tipo de areia, e evitando o contato com o solo (Figura 24). O ideal é que cada baia
comporte pelo menos uma vez e meia o volume transportado pelo caminhão, para
evitar falta de material na obra por atrasos na entrega.
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Figura 24: Baias de areia e brita

Fonte: o autor
f) A definição dos traços a serem utilizados na obra deve sempre ser precedida de
ensaios, para verificar se as características demandadas pelo graute foram
atendidas (resistência à compressão, retenção de água, trabalhabilidade, coesão
etc.).
Em relação ao graute industrializado ensacado, seguem algumas considerações.
a) Uma vez estabelecida a quantidade de água a ser adicionada ao graute, é
necessário que essa informação seja passada ao executor, o que geralmente é feito
através do procedimento de execução do serviço.
Recomenda-se que sejam confeccionadas placas contendo informações sobre cada
tipo de graute. Tais placas devem ser afixadas nas centrais de produção de graute,
em local visível aos operários responsáveis pela fabricação, e devem conter pelo
menos as seguintes informações: resistência à compressão do graute; indicação do
traço (quantidade de cada material: saco de graute, agregados água etc.) para uma
batelada (conforme capacidade do equipamento), em volume se for utilizado padiola
(método mais comum), ou em peso se a obra dispuser de balança; sequência de
colocação de cada material no equipamento de mistura; tempo de mistura
(importante para garantir a homogeneidade do graute e a trabalhabilidade desejada);
nome e foto dos operários habilitados e responsáveis pela fabricação do graute.
Recomenda-se, da mesma forma que o graute dosado na obra, que somente os
traços de graute que estiverem sendo utilizados naquele momento na obra
permaneçam afixados e visíveis aos operários.
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b) Diferentemente do graute dosado em obra, onde os materiais que o compõem são
entregues e estocados separadamente (brita, areia, cimento, cal), os grautes
industrializados (Figura 25), por já estarem prontos, permitem que as etapas de
recebimento, transporte e armazenamento sejam feitas para um único insumo (o
saco de graute industrializado), exceto quando se utiliza algum agregado misturado
ao graute (normalmente a brita).
Figura 25: Graute industrializado ensacado

Fonte: o autor
c) O equipamento de mistura deve ser adequado ao graute que está sendo produzido,
de tal forma que ao final do tempo de mistura o material esteja homogêneo e com a
trabalhabilidade desejada.
Recomenda-se a utilização de betoneira para o processo de mistura de graute
industrializado ensacado, por se tratar do equipamento mais adequado. Importante
ressaltar que a ABNT NBR 15961-2 (2011) determina que a mistura seja feita com
misturador mecânico.
d) Os sacos de graute devem ser mantidos secos e protegidos da umidade do solo.
Devem ser armazenados em locais cobertos, protegidos de intempéries, cujas
superfícies sejam impermeáveis (preferencialmente em piso argamassado ou de
concreto), sobre tablado de madeira, e devem ficar afastados de paredes, teto e piso
em no mínimo 20 cm. Produtos diferentes devem ser armazenados separadamente
por lote e tipo, e a sequência de uso deve ser a mesma do recebimento (ABNT NBR
15961-2, 2011). As pilhas não podem ultrapassar 15 sacos. A Figura 26 mostra um
exemplo de área de estocagem de materiais ensacados no canteiro.
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Figura 26: Depósito de materiais ensacados

Fonte: Equipe de Obra
Em relação ao graute usinado, seguem algumas considerações.
a) O graute usinado é fabricado geralmente em usinas de concreto, dosado conforme
traço estabelecido pela usina, em função das especificações fornecidas pela obra,
como: diâmetro máximo do agregado graúdo; resistência à compressão do graute
especificada em projeto; slump necessário, em função da trabalhabilidade
necessária para o transporte e lançamento na alvenaria. Outra informação
importante que deve ser fornecida pela obra, e que varia em função do seu processo
de produção, é o tempo que o graute necessita para ser utilizado, que vai influenciar
na dosagem do aditivo retardador de pega. A ABNT NBR 15961-2 (2011) trata dessa
questão, onde determina que o graute seja utilizado dentro de 2h30min, contadas a
partir da adição de água, exceto quando utilizado aditivo retardador de pega, que
permitiria a extensão desse prazo.
b) É fornecido geralmente em caminhões betoneira, pronto para ser utilizado. O graute
é descarregado normalmente de duas formas. Na primeira, a descarga é feita à
medida que o material vai sendo utilizado, demandando a permanência do caminhão
na obra até o final do processo de grauteamento, o que precisa ser acordado
previamente com a usina, para evitar possíveis problemas nesse sentido.
Dependendo dos equipamentos disponíveis na obra, a descarga pode ser feita em
caçambas metálicas (Figura 27), transportadas até o pavimento por grua, guindaste
etc. Na segunda forma, a descarga é feita de uma única vez em caçambas com
volume igual ou superior ao volume de graute do caminhão, não sendo necessária a
permanência do mesmo na obra. Neste caso, a caçamba deve estar em local
protegido de intempéries, coberta para evitar a perda de água por evaporação, e de
fácil acesso para que o material possa ser retirado e transportado ao local de
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utilização, feito geralmente com equipamentos mais simples, como girica ou carrinho
de mão.
Recomenda-se, antes de se optar pelo graute usinado, definir a forma de descarga,
armazenamento e transporte (vertical e horizontal) do material; prever todos os
equipamentos necessários; e avaliar os impactos no processo de produção
(principalmente produtividade e custo).
Figura 27: Descarga de graute usinado em caçamba metálica

Fonte: o autor

5.4

Armadura
As armaduras utilizadas na alvenaria estrutural são as mesmas utilizadas no

concreto armado, cuja principal função é combater os esforços de tração, além de uma
reduzida contribuição aos esforços de compressão (Ramalho, 2013), e estão presentes na
forma de armadura construtiva ou de cálculo.
Segundo Ramalho e Corrêa (2003) serão sempre envolvidas por graute, para
garantir o trabalho conjunto com os demais componentes da alvenaria. Uma exceção é feita
para as armaduras inseridas nas juntas de argamassa de assentamento. Para Sabbatini
(2003), os fios, barras e telas de reforço, imersos em juntas de argamassa, devem ser de
aço galvanizado ou constituídos por metal resistente à corrosão.
Os fios de aço (categoria CA-60) e barras de aço (categorias CA-25 e CA-50) são
admitidos como armadura para a alvenaria estrutural, e devem atender às especificações da
ABNT NBR 7480 (2007), onde: devem apresentar homogeneidade quanto às suas
características geométricas; devem ser isentos de defeitos prejudiciais como esfoliação,
corrosão, manchas de óleo, redução de seção e fissuras transversais; é admitida uma
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oxidação quando for superficial, sem comprometer sua conformação geométrica; sua massa
real deve ser igual à massa linear nominal; devem ser identificados através de marcas em
relevo, sendo que a identificação do produtor pode ser feita também por etiqueta. Segundo
Sabbatini (2003), a comprovação dessas características deverá ser feita através de controle
tecnológico ou substituído por certificados emitidos pelos fabricantes.
Recomenda-se que as armaduras e peças metálicas sejam armazenadas sobre
suportes de madeira, que impeçam o contato com o solo. Dessa forma, evita-se que sejam
depositadas sujeiras ou placas de oxidação, que poderiam prejudicar sua aderência com o
concreto, ou que ocorra deformação ou dano que prejudique sua utilização (Figura 28).
Figura 28: Armazenamento das barras de aço sobre suportes de madeira

Fonte: o autor
Muitas vezes as armaduras utilizadas em alvenaria estrutural são compradas já
cortadas e dobradas (onde necessário), conforme indicação em projeto e melhor adequação
ao processo de produção na obra. Nesses casos, cada posição das armaduras (bitola,
geometria e comprimento diferentes) é recebida identificada e agrupada, e devem ser
estocadas separadamente, evitando que se misturem.
Além disso, outros elementos metálicos também são utilizados na alvenaria
estrutural, e estão disponíveis para comercialização. São eles:
- treliças, utilizadas geralmente como armadura em vergas, contravergas e cintas (Figura
29).
- treliças planas, utilizadas nas juntas de assentamento horizontais dos blocos, se
ancorando à argamassa (Figura 30).
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- telas metálicas eletrossoldadas, utilizadas na ligação entre a alvenaria estrutural e outros
elementos (pilares, alvenaria de vedação etc.), ficam posicionadas nas juntas de
assentamento horizontais dos blocos, se ancorando à argamassa.
Figura 29: Treliça embutida no bloco canaleta

Fonte: o autor
Figura 30: Treliça plana

Fonte: Telas Esgalha
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6

PROJETO
Durante a fase de projeto são estabelecidas todas as diretrizes para o

desenvolvimento do empreendimento, e as decisões tomadas nesse momento detêm um
grande potencial para racionalizar o processo de execução, que se reflete na produtividade
do processo de construção, e consequentemente no tempo de execução. Além disso, as
soluções adotadas nesta etapa possuem grande impacto sobre os custos totais da produção
(Penteado, 2003), e a qualidade dessas soluções de projeto influencia diretamente na
qualidade final do produto.
Para Rauber (2005), o conteúdo do projeto interfere na possibilidade de ocorrência
de perdas de materiais e erros de execução, bem como na qualidade final de cada serviço.
Além disso, as decisões tomadas nessa etapa influenciam também no comportamento da
edificação ao longo de sua vida útil, ou seja, no seu desempenho, que depende das
características do diversos elementos que a compõe (individualmente e em conjunto com
outros elementos), e suas respostas aos diversos tipos de solicitações.
Nota-se, portanto, que existe uma forte interdependência entre os vários elementos
que compõe uma edificação, e o tratamento adequado de suas interfaces (entre diferentes
subsistemas, na interface entre componentes do mesmo elemento, e entre elementos
distintos) influencia praticamente todos os aspectos que envolvem a edificação (qualidade,
custo, prazo de execução, desempenho, patologias etc.).
Essa interdependência entre os vários subsistemas, e consequentemente entre os
projetos

de

cada

subsistema

(estrutura,

instalações,

vedação,

arquitetura,

impermeabilização etc.), também ocorre na alvenaria estrutural, que por cumprir as funções
de estrutura e vedação, apresenta forte interação com outros subsistemas. Sendo assim, é
necessário que os projetos de cada subsistema sejam concebidos de maneira integrada,
sistêmica, de forma que se consiga identificar as possíveis interferências e inconsistências
entre eles. Segundo Parsekian e Furlan Junior (2003), o resultado desse processo é um
projeto bem resolvido, e com um grande nível de detalhamento das soluções executivas,
evitando ou minimizando os improvisos durante a execução, o que tende a melhorar a
produtividade e a qualidade dos serviços.
Ou seja, é necessário que os projetos sejam compatibilizados entre si, de forma que
todos possam coexistir sem que ocorram interferências entre eles. Para isso, é necessária
uma postura ativa dos projetistas no conhecimento e detalhamento das soluções executivas,
além de uma forte interação entre eles (Parsekian e Furlan Junior, 2003), de forma que a
solução resultante seja a mais adequada possível.
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Essa interação entre os projetistas deve ocorrer desde o início do processo, em
função dos diferentes fatores envolvidos nas escolhas a serem feitas durante o
desenvolvimento dos projetos. Geralmente essas escolhas são feitas em reuniões iniciais
entre os diversos projetistas (arquitetura, estrutura, instalações etc.), o coordenador do
projeto, e os responsáveis pela execução do empreendimento.

6.1

Projeto de alvenaria estrutural
Para a elaboração do projeto de alvenaria estrutural, deve-se definir previamente a

forma em que o mesmo será apresentado (plantas das fiadas, elevações, detalhes e
especificações, projeto para produção etc.), incluindo eventualmente determinadas
informações, detalhes e parâmetros específicos do construtor ou gerenciador do
empreendimento.
Segundo Penteado (2003), os projetos devem possuir determinado grau de
detalhamento que facilite a tarefa de quem constrói, onde as soluções para problemas
específicos devem estar detalhadas, evitando dessa forma improvisações durante a
execução. Para isso, os desenhos devem retratar cada parede da edificação, incluindo a
posição de cada bloco, instalações, reforços estruturais, e demais elementos que possuem
interface com a alvenaria.
A escala dos desenhos deve permitir sua interpretação sem que ocorram dúvidas,
sendo que o recomendável, tanto para as plantas de fiadas quanto para as elevações, é
utilizar a escala 1:50 (um por cinquenta).
De acordo com a ABNT NBR 15961-1 (2011), o projeto de estrutura de alvenaria
deve ser constituído por desenhos técnicos e especificações, da seguinte forma:
- plantas das fiadas diferenciadas, exceto na altura das aberturas;
- elevação de todas as paredes;
- elementos muito longos e repetitivos (muros etc.) podem ter suas plantas e elevações
representadas parcialmente;
- indicação dos blocos especiais, detalhes de amarração das paredes, localização dos
pontos de graute vertical e armaduras, posição das juntas de dilatação e controle;
- especificações contendo, dentre outras, as seguintes informações:
- resistências características à compressão do prisma (fpk);
- resistências características à compressão do graute (fgk);
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- resistências características à compressão do bloco (fbk);
- resistência média à compressão da argamassa (fa);
- classe e bitola das armaduras.
Importante ressaltar que as especificações de resistência de prisma, bloco, graute e
argamassa, bem como a classe e bitola das armaduras, devem ser dimensionadas para
cada caso, sendo que normalmente variam ao longo dos pavimentos. De acordo com
Ramalho e Corrêa (2003), é possível estabelecer uma relação entre a resistência do prisma
(fp) e a resistência do bloco (fb) que o compõe, chamada de “eficiência”. Normalmente os
valores da eficiência prisma-bloco de concreto, para a prática comum no Brasil, ficam entre
0,5 a 0,9, sendo que a eficiência tende a ser maior quando se diminui a resistência do bloco
e vice-versa, variando também em função da forma ou geometria do bloco.
Razente (2004) cita alguns detalhes e especificações que os projetos de alvenaria
estrutural devem apresentar, complementando as informações contidas na ABNT NBR
15961-1 (2011):
- especificar os tipos de blocos utilizados no pavimento, incluindo suas quantidades,
resistências, tensões de prisma, e legenda indicativa tanto em planta quanto nas elevações
das paredes;
- especificar o traço das argamassas e grautes;
- especificar e detalhar os demais elementos estruturais, inclusive as ligações típicas entre
alvenaria e concreto;
- especificar o cobrimento das armaduras;
- detalhar vergas, contravergas, amarrações entre as paredes (encontros de paredes em “L”,
“T” e “X”), furos para inspeção de blocos grauteados;
- especificar as técnicas utilizadas em outros sub-sistemas, como kits de armadura,
hidráulicos etc.;
- indicar os cuidados importantes para garantir o desempenho estrutural estipulado,
principalmente com relação às tolerâncias e condições de cura.
Importante ressaltar que as informações a serem apresentadas no projeto de
alvenaria estrutural devem ser definidas não somente pelo projetista, mas sempre que
possível, em acordo com o construtor e coordenadores de projeto, atendendo dessa forma
às necessidades específicas daquele empreendimento.
Em relação ao projeto de alvenaria estrutural, cabe ressaltar algumas questões:
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a) Plantas de fiadas:
Normalmente são elaboradas plantas de primeira e segunda fiada, sendo específicas
para cada pavimento em que ocorrer alguma alteração na modulação, ou mudança de
algum detalhamento (ponto de graute vertical, armadura vertical, alteração na laje etc.).
A planta de primeira fiada (Figuras 31 e 32) é utilizada fundamentalmente para
marcar a posição das paredes, e nela estão indicados o tipo de bloco e sua posição na
parede, bem como componentes pré-moldados e demais elementos inseridos nos blocos
nesta fiada, como instalações, armaduras horizontais e verticais, pontos de graute vertical e
horizontal etc. Estão indicadas também as cotas e dimensões de projeto, identificação das
paredes, dentre outros.
Já a planta de segunda fiada (Figuras 33 e 34) é usada para iniciar a etapa de
elevação da alvenaria, a partir da indicação da posição e do tipo de cada bloco ou
componente projetado, o que define, de maneira geral, a forma de amarração a ser seguida.
Estão indicados também os blocos que possuem instalações embutidas ou passantes
(blocos elétricos e blocos hidráulicos), que normalmente se encontram na segunda fiada.
Porém, em alguns casos, a planta de segunda fiada não é utilizada na obra, pois após a
execução da primeira fiada, o pedreiro passa a utilizar as elevações da alvenaria para
executar as fiadas consecutivas, que contém informações suficientes para prosseguir com a
elevação.
No entanto, a utilização da planta de segunda fiada é recomendada, tendo em vista
que concentra, em uma única prancha, as informações sobre a segunda fiada de todas as
paredes, incluindo principalmente os blocos com instalações. Dessa forma consegue-se
reduzir a possibilidade de ocorrência de erros na modulação e locação dos demais
componentes (pré-moldados, blocos especiais, blocos com instalações etc.).
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Figura 31: Projeto de alvenaria estrutural - planta de primeira fiada

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 32: Projeto de alvenaria estrutural - planta de primeira fiada (detalhe)

Fonte: arquivo pessoal, adaptado pelo autor
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Figura 33: Projeto de alvenaria estrutural - planta de segunda fiada

Fonte: arquivo pessoal, adaptado pelo autor
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Figura 34: Projeto de alvenaria estrutural - planta de segunda fiada (detalhe)

Fonte: arquivo pessoal, adaptado pelo autor
As plantas de primeira e segunda fiadas indicam uma série de informações
necessárias para iniciar a construção das paredes, sendo importante ressaltar algumas
delas.
- Deve-se utilizar simbologia específica para cada tipo de componente (blocos, prémoldados etc.) e demais elementos (pontos de graute horizontal e vertical, vãos de porta,
janela e demais aberturas) presentes nas plantas de primeira e segunda fiadas, inclusive
utilizando cores, sempre que possível, para facilitar a leitura e interpretação do projeto.
- Em relação aos pontos de graute vertical, indicados normalmente na planta de
primeira fiada, recomenda-se, sempre que possível (em função do dimensionamento),
posicioná-los de forma a não coincidir com vergas e contravergas. Dessa forma, consegue-
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se tornar independentes as etapas de posicionamento da armadura e grauteamento dos
pontos de graute vertical, contravergas e vergas, ganhando agilidade e minimizando a
ocorrência de falhas no processo de execução da alvenaria. A exceção se dá para os
pontos de graute utilizados nas laterais de portas e janelas, que não atravessam todo o pédireito do pavimento.
As dificuldades neste caso ocorrem em função de: vinculação do grauteamento do
ponto de graute vertical com o grauteamento das vergas e contravergas; maior dificuldade
na execução da alvenaria, pois em alguns momentos a armadura já estará posicionada, e o
pedreiro terá que “vestir” a armadura com o bloco para assentá-lo, aumentando seu esforço
para erguê-lo; necessidade de cortar o fundo da canaleta (ou outra solução) para permitir a
passagem da armadura através das vergas e contravergas, e garantir a continuidade da
seção transversal do graute vertical em toda sua extensão. As Figuras 35 e 36 ilustram essa
situação para ambos os casos, mostrando as etapas necessárias para executar toda a
alvenaria, posicionando a armadura e grauteando.
Figura 35: Elevação - ponto de graute vertical, coincidindo com as vergas e contravergas

Fonte: o autor
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Figura 36: Elevação - ponto de graute vertical, não coincidindo com as vergas e
contravergas

Fonte: o autor
- Além dos componentes, pontos de graute e aberturas, as plantas de primeira e
segunda fiadas devem conter: legenda mostrando a simbologia utilizada no projeto (Figura
37); as cotas do projeto; as indicações de vistas das paredes, para as quais serão
elaboradas as elevações; os eixos do edifício; indicação da dimensão e posição das
aberturas de janela; entre outros.
Figura 37: Exemplo de legenda para projeto de alvenaria estrutural

Fonte: arquivo pessoal
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- Em relação às cotas da planta de primeira fiada, recomenda-se que sejam
preferencialmente referenciadas aos eixos do edifício, ou seja, todas as paredes devem ser
cotadas a partir dos eixos. Dessa forma, evita-se que uma parede seja locada tendo como
referência outra já executada, o que pode fazer com que os erros de marcação se
acumulem e sejam transferidos de uma parede para outra. Esse acúmulo de erros na
locação pode facilmente ocorrer, tendo em vista que o próprio bloco de concreto estrutural
possui tolerância dimensional de +ou- 2 mm em sua largura, segundo a ABNT NBR 6136
(2014), além da própria imperícia do operário e erros de execução.
Porém, em muitos casos, ainda são elaboradas plantas de fiada com as cotas das
paredes referenciadas a partir de outras paredes, sendo a marcação executada também
dessa forma (Figura 38). Apesar dos riscos ao processo, recomenda-se que, antes de se
definir por essa forma de cotar as paredes, seja verificado junto aos responsáveis pela
execução da alvenaria estrutural qual o processo a ser adotado, o nível de controle e
tolerâncias admissíveis.
Figura 38: Planta de primeira fiada, com cotas referenciadas a partir de outras paredes

Fonte: arquivo pessoal
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- Ainda em relação às cotas das plantas de primeira fiada, determinadas a partir de
eixos de referência, recomenda-se, sempre que for possível, que a face da parede que for
locada resulte em cotas com finais zero (0) e cinco (5), conforme indicado na Figura 39.
Ainda no exemplo da Figura 39, como os blocos possuem largura de 14 cm, a outra face
das paredes terá uma diferença de 14 cm, para mais ou para menos, dependendo da
situação, gerando cotas com finais um (1), quatro (4), seis (6) e nove (9), nesse caso. Para o
operário, essa simplificação das dimensões com finais zero (0) e cinco (5) se torna um
facilitador no momento da marcação e conferência da primeira fiada, e consequentemente
minimiza a possibilidade de ocorrência de falhas durante o processo.
Importante ressaltar que, para que se consigam cotas com finais zero (0) e cinco (5),
é necessário que os eixos de marcação tenham sido posicionados coincidindo com a malha
modular da alvenaria.
Figura 39: Planta de marcação – diferença entre as cotas em função da face da parede a
ser cotada

Fonte: o autor
- Recomenda-se que, nos projetos com as cotas referenciadas a partir dos eixos, a
distância entre a parede a ser cotada e o eixo de referência não ultrapasse 10 m, que pela
prática de obra se consegue ainda uma boa precisão na marcação (se utilizados
instrumentos de medição adequados, como as trenas metálicas, por exemplo). Acima dessa
distância, os erros gerados pelo processo (nivelamento da trena – catenária, tensão
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insuficiente dada ao instrumento de medição, e erros de leitura) podem se tornar relevantes,
ultrapassando as tolerâncias admissíveis na locação das paredes. Sendo assim, a distância
entre dois eixos de referência não deve superar os 20 m.
- Recomenda-se também que os eixos não estejam alinhados (sobrepostos) com
nenhuma parede, o que poderia impedir ou dificultar a marcação desta. Sempre que
possível, devem ser simétricos entre si (caso a configuração do projeto permita) e cruzar
com o menor número de paredes internas, passando preferencialmente por vãos de porta,
corredores, e áreas abertas, buscando evitar interferências com as paredes (Figuras 40 e
41). Além disso, visando permitir que as cotas de marcação das paredes apresentem
dimensões com final zero (0) e cinco (5), conforme já comentado, recomenda-se que os
eixos sejam posicionados seguindo a mesma malha modular da alvenaria.
Figura 40: Posicionamento adequado dos eixos de referência da edificação

Fonte: o autor
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Figura 41: Posicionamento inadequado dos eixos de referência da edificação

Fonte: o autor
Recomenda-se que os eixos de referência sejam posicionados nos locais de maior
comprimento e largura da edificação, permitindo que o processo de marcação das paredes
seja feito de forma direta (Figura 42). Além disso, deve-se evitar que os eixos passem por
fora do perímetro da edificação.
Figura 42: Posicionamento adequado dos eixos de referência da edificação

Fonte: o autor
Eixos posicionados fora dos locais de maior largura e comprimento, ou passando
fora dos limites da edificação, impedem que a marcação das paredes nesses locais seja
feita de forma direta. Ou seja, não se consegue estabelecer a medida de uma determinada
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parede simplesmente esticando a trena (ou outro instrumento de medição) a partir do eixo
de referência, pois este estará fora dos limites do edifício, e consequentemente inacessível
(Figura 43).
Figura 43: Posicionamento inadequado dos eixos de referência da edificação

Fonte: o autor
b) Elevação das paredes
As elevações são representações verticais das paredes, normalmente feitas por
pavimento, onde constam diversas informações necessárias à sua execução (Figuras 44 e
45), e que visam o incremento da construtibilidade do edifício, evitando os improvisos no
canteiro de obras (Rauber, 2005). Cada uma das paredes do pavimento deve ser
representada em elevação, e geralmente fazem parte de um caderno de elevações ou de
uma prancha de projeto com várias elevações. Normalmente os projetos de elevação
apresentam informações como:
- tipo e posição dos blocos;
- blocos especiais (elétricos, hidráulicos, canaletas etc.);
- caminhamento das instalações embutidas;
- dimensão e posição das aberturas;
- posição das vergas e contravergas;
- blocos que devem ser grauteados;
- detalhamento das armaduras (vergas, contravergas, cintas, reforços, pontos de graute
vertical, entre outros);
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- juntas de dilatação e controle;
- dimensões da parede;
- indicação da parede;
- lista resumo da quantidade de blocos e armaduras utilizados.
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Figura 44: Exemplo de projeto de elevação da alvenaria

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 45: Elevação de uma parede específica

Fonte: arquivo pessoal
c) Informações complementares ao projeto
Dentre as informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos projetos
de alvenaria estrutural, segundo Parsekian e Furlan Junior (2003), algumas merecem
destaque, e serão analisadas em seguida de forma mais aprofundada:
- definição da modulação da alvenaria;
- definição das soluções para passagem das instalações, inclusive a necessidade de se
prever paredes não estruturais (paredes hidráulicas);
- definição do tipo de laje, que depende do número de pavimentos, número de repetições da
laje, tamanho do empreendimento, disponibilidade de equipamentos, prazo de execução,
entre outros; alguns cuidados devem ser tomados com a laje de cobertura, utilizando-se
soluções para apoio deslizante sobre a parede do último pavimento, previsão de telhado
para proteção, entre outros;
- definição do tipo e dimensão das esquadrias (portas e janelas), e quaisquer outras
aberturas (instalação de quadro de energia), o que definirá a dimensão dos vãos na
alvenaria estrutural, configuração das vergas e contravergas e a possibilidade de utilização
de elementos pré-moldados;
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- escolha do tipo de escada, sendo que a escolha depende do número de pavimentos,
prazo, tamanho do empreendimento, disponibilidade de equipamentos, entre outros.

6.2

Modulação da alvenaria
O módulo utilizado na alvenaria estrutural, que se traduz na família de blocos a ser

utilizada, é informação fundamental para se definir o projeto arquitetônico e o próprio projeto
de alvenaria. Geralmente são utilizados blocos das famílias 15x30 cm ou 15x40 cm, sendo
que cada uma é composta de diferentes blocos com dimensões específicas, para que se
consiga uma adequada amarração entre eles.
Importante ressaltar que a ABNT NBR 15961-1 (2011) considera quatro tipos de
amarração possíveis entre blocos de fiadas subsequentes, ou entre paredes distintas, e que
devem ser observadas na elaboração do projeto de alvenaria estrutural, principalmente nos
locais onde se utilizam blocos compensadores e especiais.
- amarração direta no plano da parede, na qual as juntas verticais dos blocos ficam
defasadas em pelo menos 1/3 do seu comprimento;
- junta não amarrada no plano da parede, na qual as juntas dos blocos não atendem à
defasagem mínima de 1/3 do seu comprimento; neste caso a parede deve ser considerada
como não estrutural, exceto se comprovada sua eficiência experimentalmente, ou se for feita
amarração indireta;
- amarração direta de paredes, onde a ligação entre elas é feita por intertravamento dos
blocos, obtido através da interpenetração alternada de metade das fiadas de uma parede na
outra;
- amarração indireta de paredes, onde não há o intertravamento entre os blocos de paredes
distintas, conformando uma junta vertical a prumo, e a ligação entre elas é feita
atravessando armaduras perpendiculares ao plano da junta, devidamente ancoradas em
furos verticais dos blocos adjacentes grauteados, ou por telas metálicas ancoradas nas
juntas horizontais de assentamento.
De acordo com Parsekian (2012), deve-se utilizar a amarração entre os blocos
(amarração direta), pois melhora a distribuição das cargas verticais na edificação, e
aumenta bastante sua rigidez. No caso da amarração indireta, caso seja prevista em projeto,
apesar de não recomendada, deve-se tomar cuidado para que a parede, sob a ação do
vento, não tombe durante a execução, devendo ser previstos em projeto apoios laterais
provisórios. Além disso, deve-se prever armadura em forma de “U”, composta por dois
grampos, a cada duas fiadas (Figura 46).
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Figura 46: Detalhe de amarração indireta com grampo “U”

(a)

(b)

Fonte: (a) adaptada de Parsekian (2012); b) Furlan Júnior (2004), apud Rauber (2005)
A amarração indireta, segundo Rauber (2005), permite a união de dois elementos
sem haver interpenetração, e a única união entre eles ocorre através da armadura de
ligação. Apesar de existirem objeções do ponto de vista de eficiência estrutural, este tipo de
amarração se constitui como uma alternativa interessante para casos específicos de
desenhos de planta, permitindo certa flexibilidade arquitetônica, por exemplo, na ligação
entre paredes com ângulos diferentes de 90° (Figura 47).
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Figura 47: Uso de amarração indireta com grampos na ligação entre paredes com ângulos
diferentes de 90°

Fonte: Rauber (2005)
Existem componentes fabricados no mercado para encontro entre paredes com
ângulo de 45°, porém são poucos os fabricantes que possuem esse produto para
comercialização. Além disso, existem estudos (André Tadeu Ruffo) para o desenvolvimento
de componentes que permitem a amarração direta entre paredes com ângulos quaisquer
(respeitando-se certos limites), mas que ainda precisam ser aprimorados e ajustados para
uma produção em escala.
Por fim, de acordo com a ABNT NBR 15961-1 (2011), em situações de ligação entre
paredes que não seja a de amarração direta, a interação (para cargas verticais) entre elas
somente pode ser considerada no modelo de cálculo se existir comprovação experimental
de sua eficiência.
Dessa forma, recomenda-se utilizar sempre a amarração direta entre os blocos
estruturais, pois além dos benefícios ao desempenho estrutural da edificação, elimina a
necessidade de se prever detalhes específicos na ligação entre os panos distintos de
alvenaria. A amarração indireta entre paredes deve ser usada somente em último caso, ou
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seja, em situações específicas de modulação da alvenaria, onde não é possível a
amarração direta.
A família 15x30 cm é composta dos blocos 14x29 cm (bloco inteiro), 14x14 cm (meio
bloco), e 14x44 cm (amarração “T”). Nos encontros entre paredes em “L” são utilizados
somente blocos inteiros, o que garante a amarração entre eles (Figura 48). Nos encontros
em “T” são utilizados os blocos inteiros e blocos de amarração “T” (Figura 49). Nos
encontros em “X” são utilizados apenas os blocos amarração “T” (Figuras 50). No final de
parede é utilizado bloco inteiro e meio-bloco. Nesta última situação são utilizados algumas
vezes bloco inteiro e bloco 44 (somando-se o meio bloco com o bloco inteiro) em fiadas
alternadas, o que seria justificado por ter que assentar um bloco a menos, que traria
economia de tempo. No entanto seria preciso avaliar: o custo do bloco 44 versus o custo
dos blocos 29 e 14 juntos; e o fato do bloco 44 ser mais pesado que os demais
separadamente, o que traria maior dificuldade no assentamento.
Figura 48: Encontro de paredes em “L” – família 15x30

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
Figura 49: Encontro de paredes em “T” – família 15x30

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
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Figura 50: Encontro de paredes em “X” – família 15x30

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
A família 15x40 cm é composta dos blocos 14x39 cm (bloco inteiro), 14x19 cm (meio
bloco), bloco 14x34 cm (amarração ”T” e “L”), e bloco 14x54 (amarração “T”). Nos encontros
entre paredes em “L” são utilizados blocos inteiros e blocos 34, o que garante a amarração
entre eles (Figura 51). Nos encontros em “T” são utilizados os blocos 34 e blocos 54 (Figura
52). Nos encontros em “X” são utilizados apenas os blocos 54 (Figura 54). No final de
parede é utilizado bloco inteiro e meio-bloco.
Figura 51: Encontro de paredes em “L” – família 15x40

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
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Figura 52: Encontro de paredes em “T” – família 15x40

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
Nos casos em que o bloco 54 não está disponível em determinada região (por
deficiência dos fabricantes de blocos, por exemplo), a amarração em paredes de encontro
em “T” pode ser feita utilizando os blocos 34, 39 e 19 (Figura 53). No entanto esse tipo de
amarração gera juntas a prumo na alvenaria ao longo de três fiadas consecutivas, e deve
ser avaliado pelo projetista de estrutura a necessidade de se prever algum reforço ou
detalhe específico.
Importante ressaltar que tal solução somente deve ser adotada se estiver prevista no
projeto de alvenaria, e somente em situações onde não for possível utilizar outra família de
blocos, ou quando o bloco 54 não estiver disponível para comercialização.
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Figura 53: Encontro de paredes em “T”, sem o uso do bloco 54 – família 15x40

Fonte: o autor
Figura 54: Encontro de paredes em “X” – família 15x40

Fonte: adaptado de Mohamad et al. (2015)
Recomenda-se que nos encontros entre paredes (“T”, “L” ou “X”), e nos finais de
paredes, para as alvenarias moduladas com blocos das famílias 15x30 e 15x40, sejam
adotadas as soluções indicadas, garantindo dessa forma a correta amarração entre os
blocos. Para que isso ocorra, é recomendável que as dimensões das paredes, vãos de
janelas, portas e outras aberturas, sejam definidas em função do módulo da família de
blocos utilizada, garantindo dessa forma maior racionalização do processo. Para a família
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15x30, as dimensões devem ser moduladas a cada 15 cm, e para a família 15x40 a cada 20
cm.
Além disso, a utilização de dimensões modulares, na concepção do projeto
arquitetônico, se refletirá no projeto de alvenaria estrutural, possibilitando a correta
amarração entre os blocos ao longo da parede.
No entanto, quando não é possível ter todas as dimensões da parede moduladas, ou
quando se mostrar mais adequado não modular determinadas dimensões, que pode ocorrer
por diversos motivos (vãos de janela e porta, ou por restrições de projeto), recomenda-se a
utilização dos blocos compensadores (4 e 9 cm de comprimento, normalmente) e blocos
especiais. Eventualmente podem ser usados blocos com dimensões diferentes da
modulação da família utilizada, de tal forma que a amarração entre os componentes seja
garantida. Cabe ressaltar que, ao utilizar blocos especiais ao longo da alvenaria, é
importante garantir o alinhamento vertical dos furos dos blocos modulares (blocos inteiros,
meio bloco etc.).
Uma situação bastante comum, onde as dimensões dos vãos não são modulares,
ocorre nos vãos de porta, que geralmente precisam se adaptar às dimensões modulares
encontradas no mercado (60 ou 62, 70 ou 72, 80 ou 82, 90 ou 92 cm de largura, dentre
outras). Nesses casos, é comum a utilização de blocos compensadores de 4 ou 9 cm de
comprimento, conjugados com blocos de 14, 19, 24, 29 ou 34 cm de comprimento,
dependendo da família de blocos que está sendo utilizada na alvenaria. A Figura 55 mostra
a utilização de bloco compensador de 4 cm de comprimento (indicado como B4) em fiadas
ímpares, e bloco de 24 cm de comprimento (indicado como B24) em fiadas pares,
juntamente com os blocos de 39 cm (indicado como B39), em alvenaria modulada com
blocos da família 15x40.
A Figura 56 mostra exemplos de modulação da alvenaria (famílias de 29 cm e 39 cm)
para vãos de porta, considerando portas de madeira com larguras de 62, 72, 82 e 92 cm, e
batente de madeira. A Figura 57 mostra detalhe da modulação da alvenaria para vão de
porta, considerando porta de madeira com largura de 72 cm, batente de madeira, e família
de bloco de 29 cm.
Para batentes metálicos, envolventes ou não envolventes, deve ser avaliado o vão
necessário a ser deixado na alvenaria em função das dimensões do batente e folha da
porta.
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Figura 55: Modulação em alvenaria com dimensões diferentes do módulo da família de
blocos utilizada

Fonte: o autor
Figura 56: Modulação da alvenaria (famílias de 29 cm e 39 cm) para vãos de porta,
considerando portas de madeira com larguras de 62, 72, 82 e 92 cm, e batente de madeira

Fonte: o autor
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Figura 57: Detalhe da modulação da alvenaria para vão de porta, considerando porta de
madeira com largura de 72 cm, batente de madeira, e família de bloco de 29 cm

Fonte: o autor
Em relação à modulação vertical nos vãos de porta e janela, nas situações em que
são especificadas alturas não modulares, devem ser previstas soluções específicas. No
caso das janelas é comum a especificação do peitoril com 1,10 m de altura. Para as portas,
pode ser necessário adequar o vão modular da alvenaria (normalmente 2,20 m) à altura das
portas encontradas normalmente no mercado, com 2,10 m. Nesses casos, utilizam-se
normalmente peças pré-moldadas de concreto para ajuste dimensional da altura, como
substituição das vergas e contravergas (possuindo função estrutural), ou apenas como peça
de ajuste dimensional (sem função estrutural).
Segundo Mamede (2001), as vergas, contravergas e peças de ajuste dimensional
pré-moldadas permitem ajustar as dimensões modulares das aberturas na alvenaria com as
dimensões das esquadrias. Ou seja, considerando a modulação vertical da alvenaria
estrutural de 20 cm, e a altura das portas geralmente encontradas no mercado,
normalmente 2,10 m, há um ajuste a ser feito na altura total da abertura para melhor
adequação com a esquadria. No caso das janelas, pode ser necessário ajustar a altura do
peitoril (para 1,10 m, por exemplo), ou a altura do vão da abertura para se adequar à
dimensão da janela.
Conforme indicado no exemplo da Figura 58, a altura do peitoril da janela foi ajustada
em 10 cm utilizando peça pré-moldada como contraverga, passando de 120 cm para 110
cm, e os vãos de porta tiveram um ajuste de 4 cm na altura, passando de 221 cm para 217
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cm, a partir do uso das peças pré-moldadas com função de verga ou simplesmente para
ajuste dimensional.
Figura 58: Ajuste dimensional dado pela contraverga, verga e peça de ajuste dimensional
pré-moldadas, ajustando a altura do peitoril para 1,10 m, e altura do vão de porta para
2,17m

Fonte: o autor

6.3

Interfaces com instalações
As soluções para passagem das instalações (hidrossanitária, elétrica, lógica,

telefonia, gás, prevenção e combate a incêndio, entre outras) devem ser apresentadas e
discutidas com os projetistas durante o desenvolvimento de seus projetos, principalmente os
de arquitetura e estrutura, para que as soluções finais estejam compatíveis entre si. Ou seja,
de acordo com Mazzer (2012), os projetos de instalações precisam ser elaborados com
base no projeto arquitetônico e de alvenaria estrutural, e devem conter detalhamentos e
especificações técnicas suficientes para que os serviços sejam executados.
Em função da elevada interação entre os subsistemas de instalações e a alvenaria
estrutural, e da necessidade de se garantir um desempenho adequado e interfaces bem
resolvidas, diversas alternativas foram desenvolvidas visando solucionar essas questões.
Serão abordadas nesse trabalho as instalações hidrossanitárias e elétricas, tendo em vista
sua maior representatividade nas edificações.
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6.3.1 Instalações hidrossanitárias
Recomenda-se utilizar preferencialmente o “shaft” como solução para caminhamento
das instalações hidrossanitárias, que são aberturas deixadas na laje, destinadas à
passagem das instalações verticalmente (Figura 59). Importante ressaltar que os “shafts”
devem ser visitáveis, para permitir a manutenção das instalações sem a necessidade de
quebra do revestimento.
Segundo Machado (2001), a sua utilização traz uma elevada racionalização ao
processo de execução das instalações, reduzindo as interferências entre o instalador e o
pedreiro, além de solucionar a passagem das tubulações de maior diâmetro sem quebra ou
enchimento das paredes.
Geralmente os “shafts” ficam localizados junto às áreas molhadas (ou molháveis) dos
imóveis, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, ou nas áreas comuns do edifício. Para
Razente (2004), essas áreas devem ser projetadas o mais próximo possível entre si,
atentando-se para a localização e dimensão dos “shafts”, de forma que se consiga agrupar
ao máximo as instalações.
Figura 59: “Shaft” vertical para passagem das instalações hidrossanitárias

Fonte: o autor
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Dependendo da configuração do projeto de instalações, onde o uso do “shaft” não se
mostrar adequado, devem ser utilizadas outras soluções para caminhamento das
instalações hidrossanitárias, tais como: chumbar as tubulações na alvenaria com
argamassa, ou outra forma de fixação provisória, e aumentar a espessura do revestimento
nos locais onde passam as instalações (Figura 60); adotar tubulações aparentes (Figura 61);
empregar rodapé e rodaforro (Figuras 62 e 63), onde a tubulação fica posicionada na
horizontal, embutida no acabamento (forro de gesso, carenagem etc.); prever paredes
hidráulicas, nas quais ficam embutidas as instalações.
Figura 60: Posicionamento e fixação das tubulações junto à alvenaria, com posterior
enchimento e acabamento da parede no local onde passam as instalações

Fonte: o autor
Figura 61: Tubulações aparentes

Fonte: o autor
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Figura 62: Tubulação posicionada na horizontal sobre o piso, para posterior proteção ou
fechamento

Fonte: o autor
Figura 63: Rodateto com tubulação embutida

Fonte: o autor
Importante ressaltar a solução para passagem de tubulações através de paredes
hidráulicas, que segundo Sabbatini (2003) são paredes não estruturais, que não podem
receber cargas provenientes das lajes, inclusive ao longo da vida útil da edificação,
decorrentes

de

deformações

e

detalhes

inadequados.

Sendo

assim,

adquirem

características de elementos de vedação, que permite o embutimento das instalações sem
comprometimento da estrutura do edifício (Mazzer, 2012).
Segundo Machado (2001) as paredes hidráulicas devem ser previstas durante a fase
de projeto, de forma que o projetista da estrutura elimine-as do cálculo desde o início,
caracterizando-a como alvenaria de vedação. O planejamento do processo de execução
dessas paredes deve definir claramente quando e como elas deverão ser executadas, e o
detalhamento de sua execução deve estar previsto no projeto de produção. Além disso,
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alguns cuidados devem ser tomados visando garantir seu desempenho, em função da
possibilidade de ocorrência de patologias em sua extensão, tendo em vista a necessidade
de cortes e enchimentos para o embutimento das instalações. Para Sabbatini (2003), é
admitido o embutimento de instalações nas paredes de vedação, contanto que sejam
previstos detalhes construtivos que evitem fissuras no revestimento.
Além disso, é importante ressaltar que essa solução geralmente não confere à
instalação a possibilidade de manutenção sem que haja a necessidade de quebra da
parede, podendo gerar quantidade significativa de resíduos, bem como comprometer sua
capacidade portante caso os cortes não sejam executados de forma adequada.
Recomenda-se que o projeto das instalações embutidas nas paredes hidráulicas,
bem como o material e a paginação do revestimento, sejam pensados racionalmente, de
forma que, numa eventual manutenção, as intervenções necessárias gerem o menor
impacto possível na parede.
Na utilização de paredes hidráulicas, há a possibilidade de se executar dois tipos de
aberturas: rasgos (cortes) na alvenaria e utilização de rebaixos. Os cortes na alvenaria
devem ser feitos com ferramenta elétrica apropriada, equipada com disco diamantado.
Nos casos em que forem utilizados rebaixos na parede hidráulica para passagem
das instalações hidrossanitárias, recomenda-se utilizar blocos especiais disponíveis no
mercado, que acompanhem preferencialmente a modulação existente, com o intuito de
facilitar o processo de elevação da alvenaria (Figura 64).
Figura 64: Rebaixo em parede hidráulica

Fonte: o autor
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Segundo a ABNT NBR 15961-1 (2011), é proibido o embutimento de condutores de
fluidos em paredes estruturais, exceto quando os processos de instalação e manutenção
não exigirem cortes.
No caso de paredes estruturais, são admitidos cortes para embutimento de
pequenos trechos de instalações, desde que respeitados os limites de profundidade e
comprimento definidos pela ABNT NBR 15961-1 (2011), representados na Figura 65:
•

são admitidos cortes individuais horizontais menores ou iguais a 40 cm;

•

são permitidos cortes horizontais em uma mesma parede, desde que os
comprimentos somados não ultrapassem 1/6 (um sexto) do comprimento total da
parede em planta;

•

cortes verticais realizados nas paredes, cujos comprimentos sejam superiores a
60cm, definem elementos de alvenaria (panos de parede) distintos.

Além disso, as mesmas recomendações em relação aos cortes na parede hidráulica
são válidas também para os cortes executados na alvenaria estrutural, que devem ser feitos
com ferramenta elétrica apropriada, equipada com disco diamantado.
Segundo Sabbatini (2003), admite-se também o embutimento vertical de pequenos
trechos de instalações (como esgoto de tanque) nos vazados dos blocos, desde que
executados ao mesmo tempo que a elevação da alvenaria.
O embutimento de instalações hidrossanitárias na alvenaria estrutural deve ser
avaliado com bastante critério, pois demanda determinados cuidados que, se não forem
tomados, podem levar ao aparecimento de patologias ou mesmo fragilizar pontualmente a
parede. Durante a execução, deve-se garantir que as instalações estejam na posição
correta antes que a alvenaria seja executada, evitando cortes posteriores para seu
embutimento. Além disso, deve constar no manual do usuário o procedimento de
manutenção, indicando principalmente as dimensões máximas admitidas para os cortes na
alvenaria.
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Figura 65: Dimensões máximas dos cortes admitidos em paredes estruturais, conforme
ABNT NBR 15961-1 (2011)

Fonte: o autor
Importante destacar também a instalação de ar-condicionado, no que se refere ao
embutimento de pré-moldado para encaixe de aparelhos em paredes estruturais. Seu uso
implica na existência de um vão compatível, que geralmente exige o posicionamento de
vergas e contravergas, ou o uso de pré-moldado específico para essa função, e que devem
ser executados durante a elevação. Este vão deve ser previsto em projeto, pois não é
admitido seu corte posteriormente.
A Figura 66 mostra a utilização de pré-moldado para posterior instalação de aparelho
de ar-condicionado. No entanto é possível perceber algumas falhas:
- dimensões do pré-moldado (largura e altura) incompatíveis com as dimensões do vão;
- junta vertical do pré-moldado com espessura elevada, superior à espessura das juntas
verticais dos blocos;
- junta horizontal inferior do pré-moldado sem argamassa, em função da altura inadequada
do pré-moldado.
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Figura 66: Vão para ar-condicionado em parede estrutural, utilizando pré-moldado de
concreto

Fonte: o autor
Os pré-moldados para ar-condicionado devem ser compatibilizados com os módulos
da alvenaria, vertical e horizontal, de forma que os vãos previstos na alvenaria possibilitem o
posicionamento adequado dos pré-moldados. Ou seja, devem ser respeitados os mesmos
princípios de assentamento dos blocos na alvenaria, como: prumo, alinhamento,
nivelamento, espessura das juntas verticais e horizontais, uso de vergas e contravergas
(quando necessário).

6.3.2 Instalações elétricas
No caso das instalações elétricas, os projetos devem ser elaborados tendo como
base os projetos de modulação e elevação das alvenarias, visando garantir o
posicionamento correto das caixas (tomadas, interruptores etc.) em função da posição dos
blocos. O caminhamento horizontal dos eletrodutos é feito geralmente por dentro da laje.
Para o caminhamento vertical, recomenda-se que os eletrodutos que alimentam
interruptores, tomadas, caixas de passagem etc., sejam embutidos nas paredes estruturais,
passando pelos vazados dos blocos, e devem ser representados nos projetos de produção e
elevação da alvenaria. Entretanto, cabe ressaltar que, segundo Sabbatini (2003), as
prumadas elétricas (distribuição vertical dos alimentadores dos pavimentos) não podem ser
embutidas na alvenaria estrutural, e devem estar localizadas preferencialmente em “shafts”
verticais projetados para esta função.
Ainda em relação ao caminhamento vertical dos eletrodutos, recomenda-se que
sejam projetados vindos da laje de teto, descendo pelas paredes até os pontos elétricos
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(tomadas, interruptores etc.), e não subindo, vindos da laje de piso. Cabe ressaltar alguns
aspectos que justificam não se projetar eletrodutos subindo, a partir da laje de piso:
- poderiam demandar caixas de passagem no piso, ou então passar pelas caixas de
teto do pavimento inferior, práticas que não devem ser adotadas;
- poderiam ocorrer interferências entre o posicionamento dos eletrodutos, após
concretada a laje, e o furo do bloco em que devem subir, por imprecisões no
posicionamento durante a montagem e execução da laje;
- tornaria mais complexa a instalação, pois teriam que ser previstos eletrodutos na
laje de piso (distribuição), laje de teto (para pontos de iluminação), e na própria alvenaria.
As caixas de passagem, caixas de tomadas e interruptores, comumente chamados
de pontos elétricos, devem ser instalados da seguinte forma: previamente nos blocos, antes
do seu assentamento na alvenaria, ou posteriormente, em local previamente preparado
(Figura 67); ou através de corte/furo na alvenaria já executada (Figura 68).
Recomenda-se compatibilizar o tipo de caixa de elétrica a ser utilizado, tanto com a
modulação horizontal dos blocos quanto com a altura em que esta ficará em relação à
modulação vertical dos blocos, e consequentemente em relação ao piso. Além disso, os
pontos elétricos devem ser indicados nas elevações da alvenaria, para que os blocos
elétricos, quando empregados, sejam posicionados em seus devidos locais.
Figura 67: Embutimento dos eletrodutos nos vazados dos blocos; e instalação prévia dos
pontos elétricos nos blocos antes da conclusão da alvenaria

Fonte: o autor
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Figura 68: Corte/furo nos blocos para instalação das caixas elétricas

Fonte: o autor
Recomenda-se que as caixas dimensionadas para furos circulares sejam
posicionadas de tal forma que o seu centro coincida com o meio do bloco (no sentido
vertical). Ou seja, para blocos com altura modular de 20 cm, a altura do centro da caixa será
de “n” blocos mais 10 cm. No sentido horizontal, seu centro sempre deve coincidir com o
eixo vertical do vazado do bloco.
Para as caixas dimensionadas para furos retangulares ou quadrados, recomenda-se
que seu posicionamento seja feito de duas formas: o topo da caixa coincidindo com o topo
do bloco; ou a base da caixa coincidindo com a base do bloco. Ou seja, a caixa ficará
sempre faceando a junta horizontal da alvenaria, seja sua face inferior ou superior. O
objetivo é facilitar o processo de corte do bloco para encaixe das caixas, e fragilizar menos o
componente.
Os vãos na alvenaria destinados a quadros e caixas de passagem devem ser
previstos nos projetos de elevação da alvenaria, e devem possuir dimensões compatíveis
tanto com a modulação dos blocos (vertical e horizontal) quanto com as próprias caixas e
quadros a serem instalados, evitando-se dessa forma cortes na parede (Figura 69).
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Figura 69: Vãos para quadro elétrico

Fonte: o autor
Podem ser utilizados também componentes pré-moldados para conformar os vãos
dos quadros e caixas de passagem, que devem ser previstos no projeto de alvenaria (Figura
70).
Figura 70: Componente pré-moldado para instalação de quadro elétrico: face anterior com
quadro elétrico já instalado; e face posterior do pré-moldado no mesmo plano da alvenaria

Fonte: o autor
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6.4

Interfaces com lajes
As lajes possuem papel importante no sistema construtivo em alvenaria estrutural,

pois de acordo com Sabbatini (2003), a execução deficiente das mesmas pode resultar em
patologias nas alvenarias e revestimentos, como trincas e fissuras, podendo ainda
prejudicar a durabilidade e o desempenho estrutural do edifício, tendo em vista que as lajes
respondem solidariamente por este desempenho. Mazzer (2012) acrescenta que as lajes
cumprem um papel de ligação para as paredes, fazendo com que o conjunto se comporte de
forma monolítica, o que aumenta a rigidez da edificação.
Segundo Rauber (2005), os esforços horizontais atuantes na alvenaria, oriundos
principalmente da pressão do vento, de acordo com a teoria de cálculo da alvenaria, devem
ser absorvidos pelas lajes e transferidos às paredes de contraventamento. Para que essa
transferência ocorra, é necessário que a laje esteja solidarizada às paredes, e que seja
rígida o suficiente para se comportar como um diafragma rígido. Para isso, segundo Mazzer
(2012), a laje deve ser detalhada de forma que tenha continuidade em seu plano,
apresentando pequenas flechas e poucas fissuras. De acordo com Sabbatini (2003), não
são admitidas fissuras nas lajes em função de deformação excessiva, nem fissuras em
paredes e revestimentos provocadas por tais deformações.
Sendo assim, lajes maciças moldada no local, armadas nas duas direções, são as
mais indicadas para o sistema construtivo em alvenaria estrutural (Rauber, 2005, Mazzer,
2012), em função da rigidez que conferem à edificação. No entanto, pode-se utilizar
qualquer tipo de laje, desde que verificadas as implicações estruturais (Machado, 2001). De
acordo com Sabbatini (2003), a escolha da laje deve ser feita considerando-se o
desempenho estrutural e os efeitos de suas deformações.
Portanto, a escolha do tipo de laje a ser utilizada na alvenaria estrutural deve
considerar fatores como: implicações estruturais; disponibilidade de material e mão de obra
no local; custo; prazos; desempenho; durabilidade; adequação à arquitetura.
Dentre as opções de laje, seguem abaixo algumas comumente utilizadas:
- laje maciça moldada no local (Figura 71);
- laje maciça pré-moldada (ou pré-fabricada, dependendo do processo de fabricação,
em especial o nível de controle da qualidade) (Figura 72);
- pré-laje com capeamento de concreto;
- pré-laje armada em uma só direção com capeamento de concreto;
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- vigotas de concreto pré-fabricadas com enchimento de lajotas (cerâmica, EPS,
concreto etc.) (Figura 73);
- vigotas de concreto pré-fabricadas protendidas, com enchimento de lajotas
(cerâmica, concreto, EPS etc.) (Figuras 74 e 75);
Figura 71: Laje maciça moldada no local

Fonte: o autor
Figura 72: laje maciça pré-moldada – fabricação e instalação

Fonte: o autor
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Figura 73: Vigotas de concreto pré-fabricadas com enchimento de lajotas de EPS

Fonte: o autor
Figura 74: Vigotas de concreto pré-fabricadas protendidas com enchimento de lajotas de
concreto

Fonte: o autor
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Figura 75: Vigotas de concreto pré-fabricadas protendidas

Fonte: o autor
Importante ressaltar que cada tipo de laje demanda soluções construtivas
específicas, o que gera a necessidade de se ajustar e definir uma série de condicionantes e
detalhes construtivos específicos para cada subsistema (alvenaria, instalações etc.). Sendo
assim, no tocante à alvenaria estrutural, vale destacar alguns aspectos e recomendações
em relação a cada tipo de laje.

6.4.1 Laje maciça pré-moldada
Seguem alguns aspectos e recomendações relativos às lajes maciças pré-moldadas.
a) Recomenda-se que as tolerâncias de nivelamento da última fiada de alvenaria, entre
paredes distintas e entre blocos da mesma parede, sejam sempre consideradas nas
especificações de projeto quando se utilizam lajes pré-moldadas, tendo em vista que:
alvenarias desniveladas podem fazer com que as peças também fiquem fora de nível, e
dependendo da solução adotada, o processo de acabamento da laje (faces superior e
inferior) pode ficar prejudicado (Figura 76); pontos mais altos na última fiada podem levar a
uma concentração de cargas, situação não recomendável tanto para a alvenaria quanto
para a laje; o nivelamento superior das lajes, que será a base para o pavimento seguinte,
pode ser prejudicado, pois acompanha aproximadamente o nivelamento da última fiada de
alvenaria.
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Figura 76: Lajes desniveladas nas faces inferior e superior

Fonte: o autor
b) Recomenda-se que os apoios mínimos das lajes (distância mínima de apoio da laje sobre
a alvenaria) estejam definidos nas especificações de projeto e principalmente no projeto de
produção, evitando-se dessa forma que apoios insuficientes sejam adotados erroneamente.
Além disso, recomenda-se também que o dimensionamento dos apoios considere as
tolerâncias dimensionais (erros admissíveis) e de prumo das paredes.
c) Recomenda-se que a última fiada da alvenaria, geralmente executada com blocos
canaleta, esteja assentada e grauteada antes da montagem das lajes, de forma que o
graute já tenha adquirido alguma resistência; em geral as obras adotam prazos de no
mínimo 12 a 24 h entre o grauteamento dos blocos canaleta e a montagem das lajes; é
recomendável que esse prazo seja determinado pelo projetista, e que esteja contemplado
nas especificações de projeto, lembrando que a ABNT NBR 15961-2 (2011) orienta somente
que o grauteamento da cinta deve preceder a montagem das fôrmas de laje.
d) Recomenda-se utilizar “blocos palito” (Figura 77) como complemento às lajes maciças
pré-moldadas, principalmente nas alvenarias externas, de periferia, ao invés de montar a
fôrma e concretar ou levar a peça até a face externa da alvenaria. Dessa forma se
consegue: manter condições parecidas de absorção e rugosidade em relação ao pano de
alvenaria, o que pode trazer benefícios ao processo de revestimento externo; facilitar algum
ajuste pontual em função de erros dimensionais e de prumo da alvenaria; criar situações
padronizadas para ligação de tubulações (elétrica, telefonia etc.) entre laje e alvenaria;
permitir que as armaduras verticais tenham continuidade.
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Figura 77: “Blocos palito” em concreto

Fonte: o autor
e) Recomenda-se que o uso de blocos “J” na última fiada das alvenarias externas seja
evitado quando se utilizam lajes pré-moldadas maciças, em função do risco de quebra das
abas maiores dos blocos durante a montagem das peças.
A utilização de laje pré-moldada maciça implica no uso de equipamento de transporte
vertical na obra (guindaste, grua etc.), que influencia de diversas formas o planejamento da
obra e consequentemente o processo de execução da alvenaria estrutural, podendo-se
destacar: logística de transporte horizontal e vertical de materiais (bloco, argamassa, graute,
pré-moldados); áreas de estoque no canteiro (projeto de canteiro).

6.4.2 Laje maciça moldada no local, pré-lajes e lajes com vigotas pré-fabricadas
Seguem alguns aspectos e recomendações relativos às lajes maciças moldadas no
local, pré-lajes e lajes com vigotas pré-fabricadas.
a) Para lajes maciças moldadas no local, pré-lajes e lajes com vigotas pré-fabricadas, a
última fiada da alvenaria, geralmente executada com blocos canaleta, deve estar assentada
e grauteada antes da montagem das fôrmas, e o graute deve ter adquirido alguma
resistência, lembrando que a ABNT NBR 15961-2 (2011) estabelece que o grauteamento da
cinta deve preceder a montagem das fôrmas de laje.
b) A utilização de blocos “J” é recomendável para as lajes maciças moldadas no local e lajes
com vigotas pré-fabricadas, considerando que: o processo de montagem é manual, o que
reduz o risco de choque contra os blocos “J”; elimina ou reduz o tempo de montagem das
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fôrmas laterais da laje; mantém condições parecidas de absorção e rugosidade do pano de
alvenaria, que pode trazer benefícios ao processo de revestimento externo.
c) Recomenda-se que as tolerâncias de nivelamento da última fiada de alvenaria, entre
paredes distintas e entre blocos da mesma parede, sejam sempre consideradas nas
especificações de projeto quando se utilizam pré-lajes ou lajes com vigotas pré-fabricadas,
tendo em vista que: alvenarias desniveladas podem fazer com que as peças também fiquem
fora de nível, e dependendo da solução adotada, o processo de acabamento da laje na face
inferior pode ficar prejudicado; pontos mais altos na última fiada podem levar a uma
concentração de cargas nas pré-lajes, situação não recomendável tanto para a alvenaria
quanto para a laje.
d) A utilização de pré-laje, da mesma forma que as lajes pré-moldadas maciças, implica no
uso de equipamento de transporte vertical na obra (guindaste, grua etc.), influenciando
também no planejamento da obra e no processo de execução da alvenaria estrutural.

6.4.3 Laje de cobertura
A laje de cobertura, quando submetida à insolação direta ou calor irradiado do
telhado, pode vir a se movimentar por efeito de deformação térmica. Segundo Sabbatini
(2003), essa movimentação não pode provocar o surgimento de trincas ou fissuras nas
alvenarias e revestimentos, ou prejudicar o desempenho da parede.
Sendo assim, para evitar que a dilatação térmica horizontal da laje gere tais
problemas, alguns cuidados podem ser tomados: ventilar o espaço sob o telhado, através de
ventilação cruzada utilizando aberturas na fachada cobertas com tela de proteção; utilizar
soluções de sombreamento e isolamento térmico da laje (Figura 78). Segundo Thomaz e
Helene (2000), soluções mais eficazes podem ser dadas através de apoios deslizantes
(neoprene, teflon, PVC com camada dupla de manta) entre a alvenaria e a laje de cobertura
(Figura 79 e Tabela 11), ou pelo uso de juntas de dilatação na laje.
De acordo com Parsekian (2012), o método mais simples, e geralmente mais
econômico para evitar os problemas gerados pela dilatação térmica da laje de cobertura,
consiste em liberar seu movimento horizontal, criando uma junta entre a laje e as paredes.
Sabbatini (2003) complementa que os detalhamentos da união entre laje de cobertura e
parede, bem como as técnicas executivas a serem utilizadas, devem constar do projeto de
produção da alvenaria estrutural. Além disso, a junta de movimentação entre laje e parede é
admitida desde que seja estanque, e que tenham frisos ou mata-juntas adequados no
acabamento do revestimento.
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Figura 78: Cuidados com a laje de cobertura

Fonte: Adaptado de Parsekian (2012)
Figura 79: Apoio deslizante para laje de cobertura

Fonte: Mazzer (2012)
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Tabela 11: Opções para junta deslizante entre a laje de cobertura e a alvenaria

Fonte: Parsekian (2012)
Cabe ressaltar que, dentre as opções para junta deslizante entre a laje de cobertura
e a alvenaria, o uso da manta com filme plástico deve ser avaliado com maior cuidado, pois
em locais de clima frio, principalmente no inverno, o material da manta pode enrijecer, e
dessa forma comprometer o desempenho do sistema.
Seguem algumas considerações e recomendações sobre as lajes de cobertura.
a) Recomenda-se prever acabamentos nos cantos superiores internos, entre laje de
cobertura e alvenaria, chamados roda-tetos, para ocultar as fissuras que certamente
ocorrerão neste local, e que deve ser fixado em apenas um dos elementos (no caso a
parede), evitando que movimentos diferenciais da laje passem para o acabamento.
b) Recomenda-se acrescentar às especificações de projeto que o nível inferior da laje de
cobertura, para lajes maciças moldadas no local, deve ficar necessariamente acima do nível
superior da última fiada, para evitar que ocorram restrições laterais à laje.
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c) Segundo Penteado (2003), o ideal é conceber a laje de cobertura com juntas de dilatação
sobre as paredes, o que poderia dispensar o uso de acabamentos do tipo roda-teto, mas
tendo o cuidado de cobrir imediatamente a laje após a execução, para evitar a entrada de
água pelas juntas.
d) Recomenda-se acrescentar às especificações de projeto que o grauteamento da cinta de
respaldo do último pavimento, na última fiada, deve garantir uma superfície nivelada, plana,
sem grandes ressaltos, de forma que a laje possa se movimentar horizontalmente sem
restrições.
e) Parsekian (2012) recomenda que, quando a utilização de junta horizontal não for
possível, deve ser prevista proteção térmica sobre a laje de cobertura, que pode ser de duas
formas: aplicação de pelo menos 5 cm de argila expandida ou material similar sobre a laje;
assentamento de bloco de concreto celular com espessura mínima de 15 cm.
f) Parsekian (2012) recomenda ainda que: a proteção térmica sobre a laje de cobertura deve
ser feita três dias após a concretagem da laje; o revestimento interno deve ser argamassado
com reforço nos locais próximos à laje, e não deve ser usado gesso; a laje deve ficar
submersa por cinco dias depois de aplicado o revestimento, sob lâmina de água de 3 cm.
g) Thomaz e Helene (2000) recomendam que, caso não sejam previstas juntas de dilatação
definitivas na laje de cobertura, e visando evitar grandes solicitações às paredes
decorrentes da retração inicial do concreto, pode ser prevista junta de retração provisória
(Figura 80), que deve ser preenchida após sete a dez dias da concretagem da laje.
Figura 80: Junta de retração provisória da laje de cobertura

Fonte: Thomaz e Helene (2000)

6.5

Interfaces com aberturas
Aberturas são vãos destinados geralmente à instalação de portas e janelas, e que

geram interferências consideráveis tanto em projeto quanto no processo de execução da
alvenaria estrutural. O posicionamento e as dimensões das aberturas se relacionam
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diretamente com a modulação da alvenaria e com as esquadrias a serem utilizadas.
Segundo Mazzer (2012), a incompatibilidade entre as dimensões modulares das esquadrias
e a dimensão modular da alvenaria influencia no nível de racionalização do processo, pois
gera a necessidade de ajuste dimensional durante a etapa de instalação do produto, com o
preenchimento improvisado dos vazios.
Lucini (2008) propõe um processo de modulação de vãos de esquadrias, onde
considera a modulação dos vãos nas edificações e a definição de dimensões preferenciais
para o desenvolvimento de sistemas de esquadrias (Tabela 12 e Figura 81).
Tabela 12: Exemplo de relação dimensional entre vãos e esquadrias
Dimensão Dimensão
Vão
nominal
disponível modular
Junta
da
da
para
nominal
vedação esquadria esquadria
total (cm)
(cm)
(cm)
(cm)
Larg. x Alt. Larg. x Alt. Larg. x Alt. Larg. x Alt.
Vão
modular
(cm)

80x80
90x220
100x120
120x120
150x220

81x81
91x221
101x121
121x121
151x221

80x80
90x220
100x120
120x120
150x220

75x75
85x215
95x115
115x115
145x215

Fonte: adaptada de Lucini (2008)
Figura 81: Detalhe em planta de esquadria modular

Fonte: Lucini (2008)

6
6
6
6
6

Junta
nominal
perimetral
(cm)
3
3
3
3
3
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Recomenda-se, sempre que possível, utilizar esquadrias cujos vãos necessários
para sua instalação sejam compatíveis com a modulação adotada para a alvenaria, já
considerando a utilização de blocos compensadores se necessário.
Importante ressaltar que, de acordo com a ABNT NBR 15873 (2010), que trata da
coordenação modular para edificações, a unidade de medida fundamental na coordenação
modular é representada pela letra “M”, e seu valor normalizado é igual a 100 mm. Em
edificações coordenadas modularmente, e aqui se aplica a alvenaria estrutural de blocos de
concreto, o espaço ocupado por um componente ou elemento qualquer é chamado de
espaço de coordenação, e sua medida (medida de coordenação) é obtida em função da
medida nominal (Mn) do elemento ou componente propriamente dito, e das folgas
perimetrais necessárias, chamadas de ajustes de coordenação (Ac): deformações (térmica,
mecânica, por umidade); tolerâncias de fabricação e instalação; processo de execução;
união entre componentes ou elementos vizinhos.
Portanto, os vãos das aberturas em alvenaria estrutural devem ser espaços
modulares, e suas medidas modulares devem ser iguais ao módulo básico de 100 mm ou a
um multimódulo. Conforme conceitos de modulação indicados na ABNT NBR 15873 (2010),
a medida modular (Mm) das aberturas deve ser obtida por:
Mm = Mn + Ac
Mamede e Corrêa (2006) ressaltam que as dimensões das esquadrias devem
sempre respeitar as delimitações impostas pela modulação na alvenaria, e devem ser
especificadas em função do procedimento executivo adotado. Além disso, dependendo do
material adotado para as janelas ou as portas (batente e a folha), serão necessárias
diferentes especificações em relação às aberturas necessárias para fixar as esquadrias.
As aberturas devem ser indicadas com precisão no projeto de modulação e
paginação das paredes. Com base nessas dimensões, devem ser projetados dispositivos
que garantam a geometria e estabilidade das aberturas, de forma que as esquadrias
possam ser instaladas de forma adequada, sem que ocorram patologias. Dentre os
dispositivos usualmente utilizados, pode-se destacar:
- verga e contraverga em blocos tipo canaleta armados e grauteados;
- verga e contraverga em concreto armado pré-fabricado;
- verga e contraverga em concreto armado moldado no local;
- reforço lateral (armadura vertical ao lado de aberturas);
- contramarco em concreto pré-moldado.
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6.5.1 Contraverga, verga e armadura vertical ao lado de aberturas
As contravergas e vergas são responsáveis por absorver as tensões que se
concentram nos cantos das aberturas e trações horizontais nessas aberturas (Mamede,
2001). Elas estão localizadas sob (contravergas) e sobre (vergas) os vãos das aberturas nas
paredes. Além disso, a verga desvia as forças para as laterais dessas aberturas, e de
acordo com Mamede (2001), se esses dois elementos não forem adequadamente
consideradas nos cálculos da estrutura, podem ocorrer patologias em função da
concentração de tensões e forças atuantes.
De acordo com Parsekian (2012), a armadura das vergas deve ser sempre
dimensionada, diferentemente da armadura das contravergas, que é construtiva e
geralmente se utiliza uma barra de 10 mm ou treliça TR 08 (Figuras 82, 83 e 84).
Figura 82: Armadura da contraverga em barra corrida

Fonte: o autor

134

Figura 83: Armadura em treliça

Fonte: o autor
Figura 84: Armadura em treliça posicionada no bloco canaleta

Fonte: o autor
As vergas e contravergas podem ser executadas de formas diferentes (moldadas no
local ou pré-moldadas), e compete ao projetista, em acordo com o construtor, definir a
opção mais adequada.
Usualmente as vergas e contravergas são executadas por assentamento de blocos
canaleta, seguido de distribuição longitudinal da armadura e posterior grauteamento, e em
geral são previstas para cada abertura isoladamente. Porém, muitas vezes se aproveita a
existência de cintas intermediárias (geralmente na quinta ou sexta fiada) e cintas de
respaldo (última fiada) na alvenaria para a função de contravergas e vergas
respectivamente, o que é recomendável, pois dessa forma elimina uma etapa a mais no
processo.
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Thomaz e Helene (2000) recomendam que, no caso de vãos sucessivos, as vergas e
contravergas sejam previstas contínuas (Figura 85); e em casos específicos de paredes
muito altas ou aberturas de grandes dimensões, as vergas e contravergas devem ser
dimensionadas como sendo vigas.
Figura 85: Elevação da alvenaria - verga e contraverga contínuas para mais de uma
abertura

Fonte: Razente (2004)
Em relação aos blocos canaleta utilizados nas vergas e contravergas, recomenda-se
que sejam especificados de acordo com a modulação adotada na alvenaria, evitando
ajustes ou excesso de blocos compensadores na obra. Ou seja, para a família de blocos de
40 (com largura de 15 cm), recomenda-se que os blocos canaleta tenham comprimento
modular de 20 ou 40 cm. Para a família de blocos de 30, recomenda-se que as canaletas
tenham comprimento modular de 15 ou 30 cm.
Algumas empresas fabricam blocos canaleta com dimensões especiais, como 34 cm
de comprimento (Figura 86), utilizados na família de blocos de 40 (com largura de 15 cm),
nos encontros em “L” e “T”. Antes de se adotar soluções como essa em projeto, deve-se
verificar junto aos possíveis fornecedores a oferta desse tipo de produto no mercado.
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Figura 86: Bloco canaleta de 34 cm, para encontros de parede em “L” e “T”

Fonte: o autor
As vergas e contravergas com blocos canaleta são geralmente grauteadas no local,
após serem assentadas na parede. Porém, uma forma de racionalizar o processo,
dependendo do projeto e do processo de execução adotado, é montar e grautear esses
elementos fora do local de utilização, transportando-o posteriormente como um prémoldado. Dessa forma, além do possível ganho de produtividade na execução da alvenaria,
por não interromper o ritmo da produção e eliminar a etapa de grauteamento de cada peça
no local de utilização, consegue-se uma superfície mais homogênea (absorção, porosidade,
rugosidade) para aplicação do revestimento, em comparação com uma peça em concreto
pré-moldado, pois o material utilizado (bloco de concreto) é o mesmo da parede.
Recomenda-se a utilização de vergas e contravergas pré-moldadas em blocos
canaleta (grauteados previamente), contanto que as características do projeto e o processo
de execução favoreçam sua utilização, que vai depender de fatores como:
- comprimento das peças definido em projeto;
- peso final das peças e disponibilidade de equipamento de transporte vertical se
necessário;
- disponibilidade de mão de obra para produção das peças fora do local de utilização;
- espaço adequado no canteiro para produção e armazenamento das peças;
- interferência com outros componentes e elementos da alvenaria (pontos de graute vertical,
instalações etc.).
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Outra opção são as vergas e contravergas pré-moldadas em concreto (Figura 87),
utilizadas com frequência nas obras em função dos benefícios potenciais que podem trazer
ao processo de produção da alvenaria estrutural, incluindo ganho de produtividade e
redução do prazo de execução, podendo ser adquiridas em fábricas de pré-moldados ou
confeccionadas no próprio canteiro de obras.
Figura 87: Verga e contraverga pré-moldadas de concreto

Fonte: Márcio Conte, apud Freitas Jr.
É importante ressaltar que peças pré-moldadas usadas para ajuste dimensional com
função estrutural, ou seja, utilizadas também como vergas para transmissão dos esforços
para as laterais das aberturas, devem ser dimensionadas para tal função. Portanto, suas
dimensões devem ser compatíveis tanto com o ajuste dimensional a ser feito quanto com os
esforços solicitantes. As Figuras 88 e 89 mostram, respectivamente, exemplos de peças de
concreto pré-moldado para ajuste dimensional de 3 cm e 7 cm na altura do vão. Nos dois
casos deve ser avaliada a possibilidade de uso como elemento estrutural, em função das
dimensões.
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Figura 88: Exemplo de peça de concreto pré-moldado, para ajuste dimensional de 3 cm na
altura do vão, e peso aproximado de 62,5 kg

Fonte: Mamede (2001)
Figura 89: Exemplo de peça de concreto pré-moldado para ajuste dimensional de 7 cm na
altura do vão

Fonte: Mamede e Corrêa (2006)
Um fator limitante para a utilização de vergas, contravergas e peças de ajuste
dimensional pré-moldadas de concreto é o peso, que deve ser compatível com a capacidade
de carga dos próprios operários. Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
peso máximo que um operário pode remover individualmente é de 60 kgf. Considerando que
a operação de assentamento das peças é feita geralmente por até dois operários, o limite de
peso seria de 120 kgf.
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No entanto, não parece razoável adotar tal limite de peso por operário em atividades
da construção civil, tendo em vista determinados referenciais já estabelecidos, como sacos
de cimento ou argamassa, que variam entre 40 ou 50 kgf. Além disso, se comparado ao
transporte e manuseio de sacos de cimento ou argamassa, elementos pré-moldados exigem
maior precisão e cuidado, já que serão assentados sobre uma alvenaria em execução, e
muitas vezes em situações desfavoráveis. Sendo assim, considerar 40 kgf como limite de
peso por operário, para elementos pré-moldados, parece ser mais adequado.
Recomenda-se que a geometria das vergas, contravergas e peças de ajuste
dimensional pré-moldadas de concreto seja definida de forma a cumprir suas funções com o
menor peso possível, até o limite de 40 kgf por operário. Pode-se adotar a seção transversal
na forma de “U”, usualmente praticada (Figuras 88 e 89).
Dependendo do projeto de modulação da alvenaria, da existência de interferências
com as vergas e contravergas (instalações, armadura vertical etc.), e da esquadria utilizada,
a geometria e os detalhes das peças podem variar bastante, conforme pode ser visto nas
Figuras 90, 91 e 92.
Figura 90: Peça de concreto pré-moldado para ajuste dimensional da altura de abertura da
porta

Fonte: o autor
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Figura 91: Peça de concreto pré-moldado para ajuste dimensional da altura de abertura da
porta, com passagem para armadura vertical

Fonte: adaptado de Mamede (2001)
Figura 92: Vergas em concreto pré-moldado com comprimentos de apoio diferentes, e
geometria para ajuste dimensional da altura de abertura da porta

Fonte: Santos (2004) apud Rauber (2005)
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Considerando as inúmeras situações onde é necessário o uso de vergas e
contravergas, e as diversas geometrias possíveis em função da modulação da alvenaria ou
dimensões das esquadrias, recomenda-se que a definição pela utilização desses elementos
pré-moldados ocorra ainda na fase inicial do projeto de alvenaria, evitando dessa forma
ajustes inadequados no projeto ou mesmo soluções improvisadas durante a execução.
Sempre que se utilizam elementos ou componentes pré-moldados de concreto,
principalmente peças de dimensões relativamente pequenas ou de geometria irregular,
como algumas utilizadas na alvenaria estrutural (contramarcos, vergas e contravergas,
consoles, escadas etc.), devem-se considerar suas limitações e geometrias mínimas
(espessuras, ângulos, dimensões, que dependem: do tipo de peça; do processo de
montagem; da interface com outros subsistemas; do processo de desenforma etc.) durante
a etapa de projeto e compatibilização com outros subsistemas, de forma que se consiga o
resultado esperado.

6.5.2 Reforço lateral - armadura vertical e grauteamento ao lado de aberturas
Segundo Mamede (2001), é comum encontrar armadura vertical ao lado de
aberturas. No entanto, de acordo com Parsekian (2012), a partir do detalhamento e
dimensionamento adequado das contravergas e vergas, e considerando os seguintes
comprimentos mínimos de apoio (vergas até 1,0 m de comprimento = 15 cm; vergas acima
de 1,0 m de comprimento = 30 cm; contravergas = 30 cm), “[...] entende-se não ser
imprescindível o uso de grauteamento e armadura vertical ao lado de aberturas.”.
Sampaio (2010) realizou estudo teórico para determinar as prováveis causas de
fissuras em edifícios residenciais, construídos em alvenaria estrutural, nos quais foi
observada a ocorrência de tal patologia, principalmente em paredes com aberturas de
portas e janelas. A análise foi feita através de programa computacional baseado no Método
dos Elementos Finitos. Os modelos analisados (Figura 93) consideraram: paredes com
abertura de porta ou janela, acrescentando eventualmente vergas, contravergas, reforços na
lateral das aberturas (armadura e grauteamento) e cintas à meia altura; vão de porta com
1,0 m de largura e 2,2 m de altura; janelas com 1,2 m de altura, 1,4 m de largura e peitoril de
1,0 m; vergas e contravergas com 20 cm de altura e 40 cm de apoio para cada lado.
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Figura 93: Modelos de parede (elevações) analisados por Sampaio (2010)

Fonte: Sampaio (2010)
Sampaio (2010) ressalta que, mesmo não apresentando tensões de tração nas
laterais das aberturas, optou-se por construir modelos com reforços laterais (armadura e
grauteamento), pois às vezes são utilizados na prática. Dentre as análises do autor, no que
se refere à utilização de reforços nas laterais de aberturas, podem-se destacar:
- nos modelos de parede com abertura de porta usando vergas e reforços laterais, a
utilização do reforço não modifica a configuração das tensões de tração na região lateral da
abertura, se comparado com os modelos sem o uso do reforço lateral;
- nos modelos de parede com abertura de janela usando verga, contraverga e reforços
laterais curtos (somente ao longo da altura da janela) ou longos (do piso até o teto), as
tensões de tração nas laterais das aberturas se apresentaram da mesma forma, se
comparado com os modelos sem o uso do reforço lateral;
Sendo assim, Sampaio (2010) conclui que:
- no caso de paredes com aberturas de janelas, a utilização de verga e contraverga é
necessária e suficiente, não sendo necessário o reforço na lateral da abertura;
- parede com abertura de porta usando verga pode ser considerado o ideal para a utilização
em obras, tendo em vista a diferença dos valores de tensões de tração transmitidos à
parede nos modelos com e sem reforço lateral, e considerando tanto o custo de inserção do
reforço lateral quanto o fato da Norma se utilizar de meios que a torna muito a favor da
segurança;

143

- em paredes externas, onde se costuma utilizar cinta à meia altura, devido à grande
variação de temperatura, inclusive substituindo a contraverga, o modelo ideal é utilizar
somente verga e cinta à meia altura.
Portanto, nota-se que o uso de reforços nas laterais de aberturas, através de
armadura e grauteamento, não se mostra necessário, considerando o dimensionamento
adequado das vergas, contravergas e seus apoios, apesar de se verificar na prática, em
alguns casos, a sua utilização. Sendo assim, deve-se avaliar caso a caso a real
necessidade de se armar e grautear as laterais de aberturas, sendo recomendado como
padrão sua não utilização.
No entanto, o preenchimento das laterais de janela e porta pode ser interessante
quando se utilizam esquadrias muito pesadas, chumbadas na alvenaria, pois a presença do
graute cria pontos de ancoragem mais adequados ao chumbamento, facilitando o processo
de instalação.

6.5.3 Contramarco em concreto pré-moldado
O contramarco pré-moldado é uma peça rígida que envolve internamente toda a
abertura na alvenaria, e possui largura superior à espessura da parede (Figura 94). É
fabricado em concreto, geralmente reforçado com fibras, que segundo Mamede (2001),
agem como micro-armaduras que auxiliam no controle da fissuração por retração hidráulica,
e propiciam aumento de resistência ao impacto. No entanto elas diminuem a
trabalhabilidade do concreto, o que demanda cuidados na sua dosagem.
Geralmente são armados com barras ou telas, e apresentam abas em todo o seu
perímetro (pelo menos em uma das faces, podendo existir em ambas), que envolvem a
alvenaria e se incorporam à parede.
Recomenda-se que os contramarcos em concreto pré-moldado sejam projetados de
forma que apresentem uma estética adequada ao local de instalação e ao acabamento
utilizado, tendo em vista que fazem parte da composição da fachada.
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Figura 94: Contramarco de concreto pré-moldado

Fonte: o autor
Além disso, as abas externas e/ou internas (Figuras 95 e 96) cumprem algumas
funções importantes:
- funcionam como balizadores (referências) para o revestimento da parede, principalmente
em relação à espessura;
- a parte inferior desempenha o papel de peitoril, podendo ser projetada com caimento para
fora da edificação, e inclusive com pingadeira incorporada, auxiliando na estanqueidade;
- cobrir e proteger a interface entre as laterais do contramarco e as laterais da abertura,
onde podem aparecer fissuras em função de movimentações diferenciais entre contramarco
e bloco;
- servem como guias para o posicionamento do contramarco na alvenaria.
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Figura 95: Aba externa e ressalto interno do contramarco

Fonte: o autor
Figura 96: Contramarco já instalado na alvenaria – aba externa envolvendo a alvenaria

Fonte: o autor
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Recomenda-se que as dimensões externas do contramarco sejam proporcionais à
modulação da alvenaria, e deve ser deixado pelo menos 1 cm de espessura entre a face
lateral da abertura e a lateral do contramarco, sendo esse espaço preenchido com
argamassa. Além disso, é importante ressaltar que uma parte do vão livre da abertura será
ocupada pelo próprio contramarco, em função de sua espessura (que varia geralmente de 2
a 3 cm), reduzindo o vão livre para instalação da janela.
Recomenda-se que os vãos das aberturas sejam projetados de forma que se tenha a
menor

quantidade

possível

de

vãos

diferentes,

onde

suas

dimensões

sejam

preferencialmente padronizadas, de modo que se tenha uma quantidade menor de
detalhamentos diferentes e formas para fabricação dos pré-moldados.
Podem ser fabricados tanto na obra quanto em fábricas de pré-moldados, e cabe ao
construtor avaliar a melhor alternativa para o seu processo de produção. Geralmente são
utilizadas fôrmas metálicas para fabricação das peças (Figura 97).
Figura 97: Fôrma metálica para contramarco de concreto

Fonte: o autor
Recomenda-se estabelecer procedimentos de conferência e critérios de aceitação
(tolerâncias) para os contramarcos, visando garantir que a esquadria encaixe de forma
adequada no vão projetado, evitando dessa forma interferências na etapa de instalação das
janelas. Sugere-se utilizar gabaritos metálicos para verificação das dimensões internas do
contramarco (vão para instalação da janela). Devem ser utilizados dois gabaritos, sendo um
para verificar as dimensões limites superiores e outro as inferiores. A lógica de verificação é
a seguinte: o gabarito menor deve encaixar completamente no vão do contramarco
(simulando a menor dimensão tolerada); já o gabarito maior não pode entrar no vão
(simulando a dimensão imediatamente acima do tolerado).
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Importante estar atento ao manuseio e estoque dos contramarcos, para evitar
movimentos ou esforços exagerados ou inadequados, que promovam danos às peças
(Figura 98) e comprometam seu desempenho.
Figura 98: Danos ao contramarco por movimentos ou esforços inadequados

Fonte: o autor
Sempre que se utilizam elementos ou componentes pré-moldados de concreto,
principalmente peças de dimensões relativamente pequenas ou de geometria irregular,
como algumas utilizadas na alvenaria estrutural (contramarcos, vergas e contravergas,
consoles, escadas etc.), devem-se considerar suas limitações e geometrias mínimas
(espessuras, ângulos, dimensões, que dependem: do tipo de peça; do processo de
montagem; da interface com outros subsistemas; do processo de desenforma etc.) durante
a etapa de projeto e compatibilização com outros subsistemas, de forma que se consiga o
resultado esperado.

6.6

Interfaces com escadas
Escadas são elementos da edificação que se caracterizam por apresentar geometria

irregular, com planos e dentes (pisos e espelhos), e garantem acesso entre os pavimentos
que se encontram em níveis diferentes. Podem ser executadas em diversos materiais
(madeira, aço, alvenaria), sendo mais comum em concreto armado.
Dentre os tipos de escada em concreto, três se destacam como os mais utilizados:
- escada maciça de concreto armado moldada no local;
- escada tipo “jacaré”, formada por diversos elementos leves, de pequena espessura (pisos
e espelhos), apoiados sobre vigas denteadas (“jacaré”), e patamares pré-moldados,
passíveis de manuseio sem equipamentos especiais, em função do peso relativamente
reduzido;
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- escada pré-moldada maciça, composta por peças de grandes dimensões, geralmente
divididas por lance de escada, podendo inclusive incorporar os patamares, e que demandam
a utilização de equipamentos especiais de transporte vertical (guinchos, guindastes, gruas
etc.) em função do seu peso relativamente elevado.
Segundo Mazzer (2012), num processo de construção racionalizada, como a
alvenaria estrutural, buscam-se soluções construtivas que interfiram o mínimo possível no
andamento dos outros serviços, visando minimizar as atividades de longa duração. Nesse
sentido, a utilização de escadas pré-moldadas se apresenta hoje como solução adequada
na busca pela racionalização.
Serão abordadas nesse trabalho somente as escadas pré-moldadas maciças,
composta de peças e grandes dimensões, e as escadas tipo “jacaré”. A escada de concreto
armado maciça moldada no local não será abordada, por ser uma solução já bastante
utilizada nas obras, e de domínio amplo por parte dos profissionais da construção civil, além
de gerar pouca interferência na alvenaria estrutural e praticamente não demandar
detalhamentos ou intervenções nas paredes.

6.6.1 Escada pré-moldada de concreto armado tipo “jacaré”
É constituída por diversos elementos pré-moldados de concreto armado (Figura 99),
de pequena espessura, e que podem ser manuseados pelos próprios operários, sem o
auxílio de máquinas ou equipamentos especiais. As peças que compõem a escada chegam
ao local de utilização já prontas, sendo necessário, normalmente, somente sua montagem
para que possa ser utilizada. Em alguns casos, a montagem do patamar demanda o
posicionamento de várias peças menores em função do peso ou do processo de execução,
o que demanda capeamento posterior, mas não impede a utilização da escada, pois pode
ser executado posteriormente.
Recomenda-se atentar para o acabamento superficial das peças, que deve
apresentar boa aparência, pois em muitos casos não é previsto revestimento da escada.
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Figura 99: Escada pré-moldada de concreto armado tipo “jacaré”

Fonte: o autor
Em geral a escada “jacaré” é composta pelas seguintes peças pré-moldadas,
ilustradas nas Figuras 100 e 101:
- vigas denteadas ou vigas “jacaré”;
- peças de patamar;
- degraus em “L”;
- peças de apoio do patamar e peças complementares de ajuste.
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Figura 100: Elementos principais que constituem a escada jacaré (degrau, patamar e viga
“jacaré”)

Fonte: Mamede (2001)
Figura 101: Peças da escada “jacaré”, fabricadas no próprio canteiro de obras, prontas para
serem instaladas (viga “jacaré” e peças de apoio do patamar)

Fonte: o autor
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A peça em formato denteado, conhecida popularmente como “jacaré”, possui essa
geometria para encaixe dos pisos e espelhos, tendo como finalidade transferir as cargas da
escada para as paredes de suporte. As peças de apoio do patamar possuem a mesma
função, sendo que ambas devem ser fixadas na parede, que pode ser feito através de
parafusos e buchas, ou por pinos chumbados na parede, sendo essas as formas mais
comuns.
Os locais de fixação das peças pré-moldadas nas paredes devem apresentar
resistência suficiente para suportar as cargas provenientes da escada, e dar condições para
que a fixação ocorra de forma adequada. Para isso, os blocos nesses locais geralmente são
grauteados. Esses pontos devem ser previstos em projeto, geralmente na paginação da
alvenaria, para que não ocorram improvisos durante a execução da escada.
Recomenda-se, sempre que possível, que os pontos de fixação das peças prémoldadas na parede estejam localizados próximo aos eixos correspondentes aos vazados
dos blocos, de forma a reduzir a quantidade de pontos a serem grauteados (Figura 102).
Figura 102: Posição da escada jacaré em relação à modulação da alvenaria

Fonte: o autor
Os degraus (pisos e espelhos) e patamares são apoiados sobre as vigas “jacaré” e
peças de apoio fixadas nas paredes.
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Recomenda-se que os pisos e espelhos sejam projetados unidos, como uma única
peça em formato tipo “L”, o que facilita o processo de montagem, confere maior rigidez à
peça, e garante maior precisão nas dimensões finais da escada (Figura 103). Além disso, os
pisos e espelhos devem ser encaixados em sequência ascendente e assentados com
argamassa, para que fiquem mais estáveis, na posição correta, e não haja o contato direto
entre duas peças pré-moldadas.
Figura 103: Peça de concreto pré-moldado utilizada ao mesmo tempo como piso e espelho

Fonte: o autor
Recomenda-se que os patamares sejam compostos por peças menores projetadas
com rebaixos (Figura 104), pois normalmente as dimensões e consequentemente o peso do
patamar inviabilizam seu transporte ou manuseio manualmente. Os rebaixos devem ser
capeados posteriormente, para consolidar as peças entre si e esconder as juntas entre elas.
Figura 104: Patamar da escada composto por três peças pré-moldadas

Fonte: o autor
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Recomenda-se que a quantidade de peças diferentes na escada (patamar, peças de
apoio e complementares, vigas suporte, viga “jacaré”, pisos e espelhos), seja a menor
possível, e que tenham dimensões e formatos padronizados, de tal forma que possam ser
utilizadas preferencialmente em mais de um local na escada.
Sendo a escada composta por elementos pré-moldados, e visando tornar o processo
construtivo mais racional, recomenda-se padronizar os condicionantes de projeto sempre
que possível (dimensão dos vãos da caixa de escada, local de fixação, desníveis entre
pavimentos, acabamentos, entre outros), compatibilizando-os com o projeto da escada
“jacaré”, independentemente da escala do empreendimento. Vale ressaltar que, quanto
maior o empreendimento, maior será o impacto da padronização no processo de produção.
Segundo Mamede e Corrêa (2006), o projeto das escadas pré-moldadas deve ser
compatibilizado com os demais subsistemas durante a etapa de projeto, e deve apresentar
todos os detalhes necessários à sua execução, com todos os elementos indicados
separadamente e em escala ampliada, de forma que se consiga interpretar claramente o
projeto. Além disso, segundo a ABNT NBR 9062 (2006), no projeto de estruturas compostas
por elementos pré-moldados, é preciso definir folgas e tolerâncias, bem como dimensionar
os elementos e as ligações levando-se em conta os desvios de produção, de locação, de
verticalidade da obra e de montagem dos elementos. Portanto esses ajustes nos prémoldados devem ser considerados no projeto das escadas “jacaré”.
O termo ajuste é definido na ABNT NBR 9062 (2006) como a diferença entre a
medida nominal de dimensão de projeto reservada para a colocação de um elemento e a
medida nominal da dimensão correspondente do elemento. O valor do ajuste de cada
elemento pré-moldado engloba as tolerâncias, folga e variação volumétrica (variação das
dimensões ocasionadas por variação de temperatura, retração e fluência). De acordo com
Mamede (2001), é comum adotar ajustes de 5 mm para elementos pré-moldados de
pequena espessura. A partir do valor do ajuste, são definidas as dimensões nominais de
fabricação da peça.
A tolerância é o valor máximo aceito para o desvio das dimensões estabelecidas em
projeto em relação à dimensão do pré-moldado após ser executado, e é composta por
parcelas de execução e locação. Os valores de tolerância a serem considerados para cada
parcela estão listados na ABNT NBR 9062 (2006).
Importante ressaltar a importância da compatibilização entre a escada “jacaré” e
outros subsistemas, buscando evitar que ocorram interferências e improvisos durante a
obra. Nesse sentido, seguem alguns pontos de atenção e recomendações que devem ser
considerados no projeto.
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a) Os ajustes entre os elementos pré-moldados devem permitir sua montagem de forma
adequada, considerando inclusive a possibilidade de aplicação de argamassa entre as
peças, para que não ocorra contato direto entre elas.
b) Deve-se compatibilizar a posição dos pré-moldados com a possível existência de janelas
nas caixas de escada, ou de “shafts”, muitas vezes localizados nos patamares.
c) Devem-se definir as dimensões nominais de cada pré-moldado, a partir dos valores de
ajuste, considerando todas as tolerâncias presentes na alvenaria estrutural (locação da
alvenaria, largura do bloco, prumo, esquadro, alinhamento, pé-direito, entre outros), que se
somadas podem apresentar valores consideráveis;
d) Deve-se considerar a espessura da camada de revestimento dos pisos dos andares, para
se definir a dimensão e posição do primeiro e último degrau da escada de cada pavimento;
e) Recomenda-se que o peso de cada peça pré-moldada respeite o limite de 40 kgf por
operário, permitindo sua instalação manualmente;
f) Recomenda-se utilizar fôrmas metálicas para produção das peças, por apresentarem
dimensões precisas e produzirem peças com boa aparência.
O projeto de elevação da alvenaria deve contemplar a locação dos elementos que
constituem a escada “jacaré”, o que auxilia o projetista na visualização de alterações nas
paredes estruturais, como os blocos que serão grauteados; e o construtor em identificar
facilmente a região onde se localizam as peças pré-moldadas (Mamede, 2001). As figuras
105, 106 e 107 ilustram parte de um projeto de escada “jacaré”.
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Figura 105: Planta de arquitetura da região da escada

Fonte: Mamede (2001)
Figura 106: Planta de escada pré-moldada “jacaré”

Fonte: Mamede (2001), como cortesia da TecSof Engenharia de Estruturas S/C Ltda
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Figura 107: Cortes relativos à planta de escada pré-moldada “jacaré”

Fonte: Mamede (2001), como cortesia da TecSof Engenharia de Estruturas S/C Ltda

6.6.2 Escada de concreto pré-moldada maciça
A escada pré-moldada maciça é composta por poucos elementos de grande
dimensão e peso, se comparado à escada do tipo “jacaré”, o que inviabiliza seu transporte
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manualmente, sendo necessário o uso de equipamentos para transporte e montagem, como
guindastes e gruas (Figura 108). Geralmente cada peça é composta por vários degraus,
podendo ou não incorporar o patamar, dependendo do projeto. Normalmente as peças são
moldadas em fôrmas metálicas, que garantem melhor acabamento e precisão dimensional,
principalmente em função do uso contínuo da fôrma.
Figura 108: Escada pré-moldada maciça – transporte vertical e horizontal utilizando grua

Fonte: o autor
As escadas geralmente se apoiam sobre a alvenaria, ou em outros elementos de
concreto armado, como lajes, vigas, consoles, ou mesmo em outras partes da escada que já
foram montadas.
A Figura 109 mostra os consoles em concreto armado para apoio da escada prémoldada (após o término da elevação da alvenaria), posicionados neste caso em fiada
intermediária para apoiar o patamar. A Figura 110 mostra uma peça da escada pré-moldada
maciça instalada sobre os consoles pré-moldados.
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Figura 109: Console em concreto armado para apoio da escada pré-moldada maciça, após
o término da elevação da alvenaria

Fonte: o autor
Figura 110: Peça da escada pré-moldada maciça instalada sobre console pré-moldado

Fonte: o autor
As mesmas considerações sobre compatibilização do projeto da escada pré-moldada
tipo “jacaré” com os demais subsistemas, bem como a necessidade de se prever ajustes
(tolerâncias e folgas) para as peças, são válidas para as escadas pré-moldadas maciças.
Importante ressaltar alguns pontos de atenção e recomendações que devem ser
considerados no projeto das escadas pré-moldadas maciças.
a) Os ajustes entre os elementos pré-moldados devem permitir sua montagem de forma
adequada, considerando inclusive a possibilidade de aplicação de argamassa entre as
peças, para que não ocorra contato direto entre elas.
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b) Deve-se compatibilizar a posição dos pré-moldados com a possível existência de janelas
nas caixas de escada, ou de “shafts”, muitas vezes localizados nos patamares.
c) A definição das tolerâncias admitidas para a alvenaria estrutural, e o seu controle durante
a execução, são fundamentais para que não ocorram interferências ou imprevistos na obra
durante a montagem das escadas, principalmente por se tratar de peças com grandes
dimensões. Muitas vezes os ajustes ficam restritos apenas a duas extremidades da peça, e
podem não ser suficientes dependendo das tolerâncias consideradas para a alvenaria.
d) Recomenda-se que, em relação às demais alvenarias do pavimento, sejam definidas
tolerâncias de execução menores e um nível de controle mais rigoroso para as alvenarias
das caixas de escada, principalmente no que se refere à locação, alinhamento e prumo das
paredes.
e) A definição das dimensões nominais de cada pré-moldado, a partir dos valores de ajuste,
deve considerar todas as tolerâncias presentes na alvenaria estrutural (locação da alvenaria,
largura do bloco, prumo, esquadro, alinhamento, pé-direito, entre outros), que se somadas
podem apresentar valores consideráveis.
f) A dimensão e posição do primeiro e último degraus da escada de cada pavimento deve
considerar a espessura da camada de revestimento dos pisos dos andares.

6.7

Juntas

6.7.1 Junta de dilatação
A junta de dilatação tem como principal função absorver os movimentos que podem
ocorrer na estrutura, resultantes principalmente de recalques, variação de temperatura e
retração da estrutura. Ela secciona todos os elementos da edificação (paredes, lajes, vigas,
pilares etc.), dividindo-a em duas ou mais partes, de forma que cada parte atue como um
corpo rígido independente, e de acordo com Parsekian (2012), devem ser previstas para
evitar o surgimento de fissuras em função da variação volumétrica (Figuras 111 e 112).
Além disso, não devem existir quaisquer continuidades ou materiais rígidos no interior da
junta (concreto, sobras de argamassa etc.).
A ABNT NBR 15691-1 (2011) recomenda que sejam previstas juntas de dilatação no
máximo a cada 24 m da edificação em planta, podendo ser alterado desde que se faça uma
avaliação mais precisa dos efeitos da variação de temperatura e retração sobre a estrutura,
incluindo a eventual presença de armaduras adequadamente posicionadas em juntas de
assentamento horizontais.
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Recomenda-se utilizar placas de poliestireno expandido (EPS ou isopor) no local da
junta de dilatação, para garantir a espessura determinada em projeto e evitar que caiam
resíduos (argamassa, pedaços de bloco etc.) entre as duas paredes. Segundo Parsekian
(2012), quanto maior a espessura da junta, maior é o risco de não ser executada, sendo
recomendada uma espessura de 1,5 cm.
Em relação às especificações, deve ser utilizado poliestireno expandido classe “F”,
que segundo a ABNT NBR 11752, possui características que retardam a propagação de
chama. Considerando a massa específica aparente, podem ser usados os tipos I, II ou III,
com 13 a 16 Kg/m³, 16 a 20 kg/m³ e 20 a 25 kg/m³ respectivamente (ABNT NBR 11752,
2007).
Figura 111: Junta de dilatação em execução

Fonte: Pozzobon (2003)
Figura 112: Junta de dilatação em planta contínua ou com recorte

Fonte: Parsekian (2012)
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6.7.2 Junta de controle
Segundo a ABNT NBR 15961-1 (2011), deve ser analisada a necessidade da
colocação de juntas verticais de controle de fissuração em elementos de alvenaria, com a
finalidade de prevenir o aparecimento de fissuras provocadas por: variação de temperatura;
retração higroscópica; variação brusca de carregamento; e variação da altura ou da
espessura da parede. Além disso, de acordo com Thomaz e Helene (2000), as juntas de
controle devem ser inseridas sempre que houver: mudanças na espessura ou direção das
alvenarias; paredes muito longas; paredes enfraquecidas pela presença de aberturas (vãos
de porta e janela). Segundo Rauber (2005), podem ser usadas também para desvincular
panos de alvenaria que possuem solicitações diferenciadas.
A Figura 113 ilustra situações comuns de utilização das juntas de controle na
alvenaria estrutural.
Figura 113: Exemplos da utilização de juntas de controle

Fonte: Rauber (2005)
A disposição adequada das juntas de controle é um dos aspectos mais importantes
na prevenção de patologias na edificação. Segundo Rauber (2005), a determinação do
espaçamento entre as juntas de controle depende de fatores como: propriedades dos
componentes; fatores climáticos; tipo de argamassa; condições de exposição da alvenaria;
restrições vinculares da parede; carregamento.
Segundo Parsekian et al. (2006), usualmente são executadas juntas de controle
verticais em espaçamentos pré-definidos, onde quanto maior for a taxa de armadura
horizontal de uma parede, maior deve ser o espaçamento dessas juntas.
Na ausência de uma avaliação mais precisa das condições específicas de painéis de
alvenaria contidos em um único plano, devem ser previstas juntas verticais de controle com
espaçamento não superior aos previstos na ABNT NBR 15961-1 (2011), indicados na
Tabela 13, que considera alvenaria sem armadura e com taxa de armadura maior ou igual a
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0,04%. Uma taxa de armadura de 0,04%, em uma parede de 14 cm de espessura por 2,80
m de altura, corresponde a uma área de aço horizontal igual a 0,04 x 14 x 2,80 = 1,57 cm2,
que pode ser obtida com uma canaleta a meia altura e outra no respaldo na laje, armadas
com uma barra de 10 mm cada uma.
Tabela 13: Valores máximos de espaçamento entre juntas verticais de controle
Limites (m)
Localização
Alvenaria sem Alvenaria com taxa de armadura
do
armadura
horizontal maior ou igual a 0,04%
elemento
horizontal
da altura vezes a espessura
Externa
7
9
Interna
12
15
Nota 1: Os limites acima devem ser reduzidos em 15%, caso a parede tenha abertura.
Nota 2: No caso de paredes executadas com blocos não curados a vapor, os limites devem
ser reduzidos em 20%, caso a parede não tenha abertura.
Nota 3: No caso de paredes executadas com blocos não curados a vapor, os limites devem
ser reduzidos em 30%, caso a parede tenha abertura.
Fonte: ABNT NBR 15961-1 (2011)
Thomaz e Helene (2000) sugerem que os espaçamentos entre as juntas de controle
não ultrapassem os valores indicados na Tabela 14.
Tabela 14: Valores máximos de espaçamento entre juntas verticais de controle,
considerando a distinção entre paredes internas e externas
Comprimento máximo da parede ou distância máxima (D)
Blocos ou tijolos
entre juntas de controle (em metros)
assentados com
Paredes internas
Paredes externas
argamassa mista;
sem
com
sem
com
paredes
aberturas
aberturas
aberturas
aberturas
revestidas/
impermeabilizadas b ≥ 14 b < 14 b ≥ 14 b < 14 b ≥ 14 b < 14 b ≥ 14 b < 14
barro cozido
15
12
12
10
11
9
9
8
cerâmica
12
10
10
8
9
8
8
7
concreto, sílica-cal
10
8
9
7
8
7
7
6
concreto celular
9
7
8
6
7
6
6
5
solo-cimento
7
6
6
5
5
4
4
4
Observações:
- b = largura do bloco em cm;
- se as paredes forem dotadas de telas ou armaduras contínuas, em todas as juntas de
assentamento, as distâncias acima poderão ser acrescidas em 50%;
- se existir junta na estrutura, deve-se ter junta correspondente na parede;
- nos casos gerais, recomenda-se que a distância máxima entre elementos contraventantes
ao longo da parede (pilaretes, paredes perpendiculares etc.) não ultrapasse 0,9 D0,75
(paredes internas) ou 0,8 D0,75 (paredes externas).
Fonte: Thomaz e Helene (2000)
Thomaz e Helene (2000) recomendam também inserir barras de aço nas juntas de
argamassa, com diâmetro de 5 mm a cada 40 cm, para ancoragem mecânica entre paredes
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contíguas. As juntas de controle devem ser preenchidas com material deformável
(poliestireno ou poliuretano expandido), e o acabamento ser feito com selante (Figura 114).
Figura 114: Execução de junta de controle na parede

Fonte: Thomaz e Helene (2000)
Importante ressaltar que, para a alvenaria estrutural de blocos de concreto vazados,
as barras de aço devem estar posicionadas nas laterais do bloco, inseridas nas juntas
horizontais de argamassa. Parsekian (2012) acrescenta que a armadura horizontal deve ter
diâmetro máximo de 6,3 mm quando inserida na junta de assentamento, podendo ser
posicionada também em canaletas, conforme Figura 115.
Figura 115: Opções para armaduras horizontais em juntas de controle

Fonte: Parsekian (2012)
Em relação à espessura da junta de controle, Thomaz e Helene (2000) recomendam
2 cm. Para Rauber (2005), a espessura usual da junta é da ordem de 10 mm, de forma a se
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assemelhar a uma junta de argamassa. Recomenda-se, portanto, avaliar cada caso
particularmente para se definir a espessura ideal da junta de controle.
Por fim, Parsekian (2012) ressalta alguns fatores que devem ser considerados
quando são previstas juntas de controle nas alvenarias estruturais:
- retração dos blocos;
- orientação das fachadas, principalmente aquelas ensolaradas;
- revisar o projeto arquitetônico, considerando a junta como um elemento da fachada;
- incluir juntas nas áreas úmidas;
- atentar para o apoio das vergas nos casos de juntas posicionadas ao lado das aberturas
(janelas e portas).

6.7.3 Junta de assentamento da alvenaria
As juntas de argamassa são componentes utilizados na ligação entre os blocos,
podendo ser horizontais e verticais. As juntas de assentamento horizontais (Figura 116)
devem ser feitas mediante aplicação de argamassa nas paredes longitudinais e transversais
dos blocos, e devem ter espessura de 10 mm, ao menos se for explicitamente especificado
no projeto um valor diferente (ABNT NBR 15961-1, 2011). Entretanto, para a junta horizontal
da primeira fiada, entre a laje e o bloco, é permitida uma espessura maior, mas que não
pode ultrapassar 20 mm (aceitam-se espessuras de no máximo 30 mm em trechos de
comprimento inferiores a 50 cm), admitindo-se uma variação máxima de +ou- 3 mm em
relação à especificada no projeto, não podendo ser inferior a 5 mm (ABNT NBR 15961-2,
2011).
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Figura 116: Variação da espessura das juntas de assentamento (horizontais e verticais)

Fonte: ABNT NBR 15961-2 (2011)
Juntas de assentamento horizontais, com espessuras que extrapolam as tolerâncias
admitidas por norma, não são admitidas, pois podem interferir no desempenho da alvenaria.
Segundo Mamede e Corrêa (2006), a execução de juntas horizontais de 16 a 19 mm de
espessura, pode levar a uma redução de 30% na resistência à compressão da alvenaria.
Espessuras pequenas também não são recomendáveis, uma vez que a junta não
consegue compensar as imperfeições e irregularidades dos componentes, podendo
acarretar em pontos de concentração de tensão.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) estabelece também que as juntas verticais devem ter
espessuras de 10 mm, com tolerância de +ou-3 mm, e devem ser preenchidas mediante a
aplicação de dois filetes de argamassa na parede lateral dos blocos, onde a largura de cada
filete não deve ser inferior a 30 mm. No entanto, segundo Mamede e Corrêa (2006), há
projetistas que determinam o não preenchimento das juntas verticais da alvenaria, o que
implica em fatores positivos e negativos. Os aspectos positivos estão na redução do
consumo de materiais e aumento na velocidade de execução. Como aspectos negativos
estão a redução de aproximadamente 40% na resistência ao cisalhamento da alvenaria
(Roman & Sinha, 1994, apud Mamede e Corrêa, 2006), e a redução da isolação sonora da
parede, que pode interferir no seu desempenho acústico.
Parsekian et al. (2006) ressaltam que a diminuição da resistência ao cisalhamento e
a menor isolação acústica, em função do não preenchimento das juntas verticais, devem ser
considerados na etapa de projeto, sendo que a escolha pelo não preenchimento só pode ser
feita nessa etapa, com o aval do projetista de estrutura. Sendo assim, os autores
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recomendam que as juntas verticais sejam preenchidas, para prédios médios e altos,
durante a elevação das paredes, por ser necessária uma maior resistência ao cisalhamento.
Já em prédios baixos, a recomendação é pelo preenchimento posterior das juntas verticais
(aguardar pelo menos uma semana), utilizando argamassa de resistência inferior à utilizada
no assentamento.
Thomaz e Helene (2000) acrescentam que “a ausência de argamassa nas juntas
verticais (“juntas secas”) repercute em maiores ou menores prejuízos à resistência ao
cisalhamento da alvenaria, à resistência ao fogo, ao desempenho termoacústico, à
resistência a cargas laterais e à capacidade de redistribuição das tensões desenvolvidas
nas paredes.” Dessa forma, os autores não recomendam em nenhuma circunstância o não
preenchimento das juntas verticais nas alvenarias estruturais.
Recomenda-se, portanto, que as juntas verticais sejam preenchidas no momento do
assentamento dos blocos, aplicando cordões de argamassa na lateral do bloco antes de
assentá-lo, respeitando a largura mínima de 3 cm. Pode ser adotado também o
preenchimento total da junta vertical, aplicando argamassa em toda a lateral do bloco antes
do assentamento, visando principalmente melhorar a isolação sonora da parede. Tais
recomendações devem vir indicadas nas especificações de projeto.
Por último, o acabamento das juntas também deve estar especificado em projeto,
podendo ser: frisado, com profundidade máxima de 3 mm, para alvenarias aparentes; ou
rasado, compondo o mesmo plano da parede, no caso de alvenarias revestidas.

6.8

Cinta de respaldo
A cinta de respaldo ou de amarração se refere geralmente à última fiada da alvenaria

de um pavimento, e deve ser executada dessa forma, ou seja, sempre na fiada de respaldo,
independentemente do tipo de laje (laje maciça concretada no local, laje maciça prémoldada, pré-laje ou utilizando vigota pré-moldada). São compostas normalmente por
canaletas armadas e grauteadas, distribuídas de forma contínua, solidarizando todas as
paredes (Sabbatini, 2003), podendo ser executadas também utilizando fôrmas para posterior
concretagem (ABNT NBR 15961-2, 2011). De acordo com Penteado (2003), sua principal
função é transmitir às paredes os esforços horizontais, oriundos das lajes, e verticais, vindos
das paredes dos pavimentos superiores, distribuindo-os de forma uniforme.
Segundo Parsekian (2012), para lajes concretadas no local, é obrigatório que as
cintas estejam posicionadas na última fiada. No entanto, segundo o mesmo autor, para a
laje maciça pré-moldada, poderia se prever também a cinta na penúltima fiada, o que
apresentaria algumas vantagens:
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- consegue-se um nivelamento mais adequado da última fiada para receber a laje prémoldada, não sendo necessária outra regularização;
- facilita-se a instalação de eletrodutos da parede na laje, em função do maior espaço e
liberdade para manuseio (Figura 117);
- pode-se substituir a verga pela cinta, em situações onde a verga se encontra na penúltima
fiada.
Figura 117: Ligação do eletroduto da parede com a laje pré-moldada utilizando cinta de
respaldo na penúltima fiada

Fonte: o autor
Porém não se recomenda prever a cinta de respaldo na penúltima fiada quando se
utiliza laje maciça pré-moldada, pois o processo de montagem dos pré-moldados pode
promover o destacamento dos blocos da última fiada, em função do deslocamento horizontal
que pode ocorrer no momento em que as lajes são posicionadas sobre a alvenaria. Como
consequência, esse destacamento poderia prejudicar o desempenho estrutural da parede
em função da perda de aderência entre bloco e argamassa.
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7
7.1

DESEMPENHO
Conceitos e generalidades
Para que uma estrutura de alvenaria cumpra adequadamente as funções para as

quais foi projetada e construída, diversos requisitos e critérios de desempenho devem ser
atendidos.
Entende-se por desempenho o comportamento em uso de uma edificação e de seus
sistemas (ABNT NBR 15575-1, 2013). O comportamento em uso é avaliado por meio de
requisitos de desempenho, que expressam qualitativamente os atributos que a edificação
habitacional e seus sistemas devem apresentar, de forma que estes cumpram suas funções
e atendam às necessidades básicas dos usuários. Para a avaliação desses requisitos são
estabelecidos métodos de avaliação e critérios de desempenho.
De forma geral, os requisitos podem ser implementados quando puderem ser
determinados objetivamente, ou seja, se um requisito específico for expresso a partir de
quantidades mensuráveis. Especificações quantitativas e mensuráveis dos requisitos de
desempenho, a fim de que possam ser objetivamente determinados, são denominados
critérios de desempenho.
A ABNT NBR 15575-1 (2013) estabelece uma lista de requisitos dos usuários,
utilizada como referência para se definir os requisitos e critérios que, uma vez atendidos,
considera-se que os requisitos do usuário estejam atendidos.
A seguir estão apresentados os requisitos do usuário, conforme estabelecido na
ABNT NBR 15575-1 (2013), expressos através de diversos fatores, e que devem ser
atendidos pela edificação.
a) Segurança
- desempenho estrutural;
- segurança contra fogo;
- segurança no uso e na operação.
b) Habitabilidade
- estanqueidade;
- desempenho térmico;
- desempenho acústico;
- desempenho lumínico;
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- saúde, higiene e qualidade do ar;
- funcionalidade e acessibilidade;
- conforto tátil e antropodinâmico.
c) Sustentabilidade
- durabilidade;
- manutenibilidade;
- impacto ambiental.
Tais fatores expressam qualitativamente os atributos que a edificação e seus
sistemas devem apresentar, e são avaliados através de métodos e critérios de desempenho.
Os critérios especificam quantitativamente os requisitos de desempenho, sendo que para
cada critério são definidos níveis de desempenho:
- mínimo (M);
- intermediário (I);
- superior (S).
Para todos os critérios presentes na ABNT NBR 15575 (2013), foi estabelecido um
nível de desempenho mínimo, que deve ser atingido obrigatoriamente pelos inúmeros
sistemas e elementos da edificação (CBIC, 2013), sendo que quanto maior o nível de
desempenho, maior será a possibilidade dos usuários estarem satisfeitos em ter suas
exigências atendidas.
Dentre os diversos sistemas que compõem a edificação, e a partir do que está
apresentado na ABNT NBR 15575 (2013), a alvenaria estrutural de blocos de concreto deve
atender aos requisitos gerais (parte 1 da Norma), e a determinados requisitos e critérios de
desempenho estabelecidos para os sistemas estruturais (parte 2 da Norma) e para sistemas
de vedações verticais internas e externas (parte 4 da Norma), considerando que a alvenaria
cumpre as funções de estrutura e vedação vertical.
Para que o desempenho pretendido durante o prazo de vida útil do projeto seja
atingido e se mantenha, a ABNT NBR 15575 (2013) estabelece incumbências aos diversos
agentes envolvidos com a edificação em suas diversas etapas, sendo eles: incorporadores;
projetistas; construtores; usuários e outros.
Importante definir nesse momento o conceito de vida útil (VU) e vida útil de projeto
(VUP), pois serão utilizados ao longo de trabalho.
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De acordo com a ABNT NBR 15575-1 (2013), vida útil é o tempo em que uma
edificação e/ou seus sistemas mantém os níveis de desempenho previstos na norma, se
prestando às atividades para as quais foram projetados e construídos, sendo feitas todas as
manutenções especificadas no manual de uso de forma correta e nos prazos determinados.
Vida útil de projeto é o período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado,
visando atender aos requisitos de desempenho aplicáveis, estabelecidos em norma, bem
como o estágio de conhecimento no momento do projeto, e sendo feitas todas as
manutenções especificadas no manual de uso de forma correta e nos prazos determinados.
Em relação às incumbências de cada interveniente ao longo das diversas etapas de
um empreendimento, cabe ressaltar algumas, apresentadas por CBIC (2013), que
apresentam relação mais direta com a alvenaria estrutural de blocos de concreto.
a) O incorporador, juntamente com os projetistas e coordenadores de projeto, devem
definir os níveis de desempenho para os diversos subsistemas da edificação, e/ou
para a obra como um todo.
b) O construtor ou incorporador devem elaborar os Manuais de Uso, Operação e
Manutenção, considerando inclusive os modelos de gestão da manutenção, sendo
recomendável registrar os prazos de vida útil de projeto (Tabela 15) e, quando for o
caso, os prazos de garantia, que devem ser iguais ou superiores aos apresentados
na ABNT NBR 15575 (2013).
Tabela 15: Vida útil de projeto mínima e superior (VUP)
Sistema

a

VUP (anos)
Mínimo Intermediário Superior
≥ 50
≥ 63
≥ 75

Estrutura
Vedação vertical
externa
≥ 40
≥ 50
≥ 60
Vedação vertical
interna
≥ 20
≥ 25
≥ 30
a
Considerando periodicidade e processo de manutenção segundo a ABNT NBR
5674 e especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção
entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037.
Fonte: adaptada de ABNT NBR 15575 (2013)
c) Os fornecedores de materiais, insumos, componentes ou sistemas devem
caracterizar o desempenho de seus produtos conforme a ABNT NBR 15575, o que
inclui informar os prazos de vida útil previstos, cuidados na operação e manutenção
etc.
d) Os projetistas devem definir e indicar nos memoriais de projeto a vida útil de projeto
de cada subsistema, especificando materiais, produtos e processos que atendam ao
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desempenho requerido, seja isoladamente ou em conjunto, recorrendo para isso a
manuais de boas práticas, normas técnicas prescritivas, relatórios de desempenho
de seus produtos, entre outros recursos.
e) Compete ainda aos projetistas solicitar informações ao fabricante dos produtos
utilizados em projeto, nos casos em que não existirem normas específicas ou que
não caracterizem seu desempenho.
f) Por último, cabe ao usuário da edificação utilizá-la corretamente, realizando e
registrando as manutenções previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção
do imóvel.

7.2

Requisitos aplicáveis à alvenaria estrutural de blocos de concreto
A edificação e seus subsistemas, ao longo da vida útil de projeto, e sujeita a diversas

condições de exposição, devem atender a uma série de requisitos. As alvenarias, por serem
elementos de vedação vertical, podendo cumprir também o papel de estrutura (no caso da
alvenaria estrutural), devem atender aos requisitos apresentados na ABNT NBR 15575-1:
Requisitos gerais, ABNT NBR 15575-2: Requisitos para os sistemas estruturais, e ABNT
NBR 15575-4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas –
SVVIE, sendo que para cada requisito são definidos critérios de avaliação de desempenho.
Alguns desses requisitos estão listados a seguir.
a) Desempenho estrutural:
- impactos de corpo mole e corpo duro;
- estabilidade e resistência estrutural dos sistemas de vedação internos e externos;
- deslocamentos, fissuras e ocorrência de falhas nos sistemas de vedações verticais
internas e externas;
- solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas de
vedações internas e externas;
- impacto de corpo mole e corpo duro nos sistemas de vedações verticais internas e
externas, com ou sem função estrutural;
b) Segurança contra incêndio:
- dificultar a ocorrência da inflamação generalizada;
- dificultar a propagação do incêndio;
- dificultar a propagação do incêndio e preservar a estabilidade estrutural da
edificação;
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c) Estanqueidade:
- infiltração de água nos sistemas de vedações verticais externas;
- umidade nas vedações verticais externas e internas decorrente da ocupação do
imóvel;
d) Desempenho térmico:
- adequação de paredes externas;
- aberturas para ventilação;
e) Desempenho acústico:
- níveis de ruído permitidos na habitação (desempenho de paredes internas e
externas, principalmente paredes entre unidades);
f) Durabilidade e manutenibilidade:
- paredes externas – SVVE;
- vida útil de projeto dos sistemas de vedações verticais internas e externas;
- manutenibilidade dos sistemas de vedações verticais internas e externas;
- durabilidade do sistema estrutural;
- manutenção do sistema estrutural.
Dos requisitos aplicáveis à alvenaria estrutural de blocos de concreto, serão
abordados aqueles com maior relevância e aplicação a este trabalho:
- segurança contra incêndio;
- estanqueidade;
- desempenho térmico;
- desempenho acústico.
Cabe ressaltar que o desempenho estrutural é um requisito fundamental na análise
de desempenho da alvenaria estrutural, sendo que seus requisitos e critérios apresentam
maior relevância no dimensionamento estrutural das paredes, extrapolando os objetivos
desse trabalho, e portanto não será abordado.
O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Habitação (SNH),
disponibiliza o Catálogo de Desempenho de Sistemas Convencionais, composto por fichas
com desempenho avaliado e fichas com desempenho em avaliação, que abrangem cada um
dos sistemas que compõem habitações de interesse social. As fichas com desempenho
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avaliado apresentam a caracterização da solução, os requisitos, critérios e parâmetros de
desempenho da ABNT NBR 15575, bem como os resultados fornecidos em relatórios de
ensaio, e representam possíveis soluções que atendem aos requisitos de desempenho da
Norma. Todos os dados selecionados para compor as fichas deste documento representam
o desempenho de amostras de subsistemas e elementos que foram ensaiados segundo as
respectivas normas técnicas, conforme prevê a ABNT NBR 15575.
Sendo assim, de acordo com o Catálogo de Desempenho de Sistemas
Convencionais, as informações apresentadas nas fichas podem ser utilizadas para
especificar soluções com as mesmas características das amostras ensaiadas. Para tanto,
no caso da alvenaria, seguem algumas premissas:
- os blocos e as argamassas devem apresentar, obrigatoriamente, as mesmas
características dos blocos e argamassas das paredes usadas como referência de
desempenho neste documento;
- juntas verticais e horizontais devem ser preenchidas com argamassa, evitando-se vazios
que transpassem a parede e permitam a passagem de som ou que possam comprometer os
vários aspectos de desempenho, como o estrutural, a estanqueidade, a permeabilidade, o
TRRF etc.
- caixas e quadros de instalações elétricas não podem estar colocados em posição fundo a
fundo dos dois lados da parede, e precisam ser perfeitamente preenchidos em sua volta, de
modo a não existirem frestas pelas quais possa passar som.
- os requisitos de desempenho térmico, relacionados à transmitância e à capacidade térmica
da parede externa (fachadas), dependem de que a parede seja executada com a mesma
posição dos furos, mesma espessura de juntas e de revestimentos para que se possam
utilizar os resultados obtidos em avaliações que constam das fichas. Assim, também o
Tempo Requerido de Resistência ao Fogo - TRRF, a estanqueidade e a durabilidade
dependem destas variáveis de execução.
Até o momento estão apresentadas três soluções com desempenho avaliado para
paredes de bloco de concreto, todas elas sem função estrutural, e apresentam as seguintes
características:
- Parede interna em alvenaria de blocos vazados de concreto, juntas em amarração – Bloco
Classe C - dimensões 90 x 190 x 390 mm, com ambas as faces revestidas em gesso com 8
mm de espessura;
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- Parede interna em alvenaria de blocos vazados de concreto, juntas em amarração – Bloco
Classe C - dimensões 140 x 190 x 390 mm, com revestimento de argamassa na face
externa (25 mm) e interna (15 mm);
- Parede interna em alvenaria de blocos vazados de concreto, juntas em amarração – Bloco
Classe C - dimensões 140 x 190 x 390 mm, com revestimento em ambas as faces em gesso
com espessura de 8 mm.
Até o momento não foram apresentadas fichas com desempenho em avaliação para
paredes de alvenaria estrutural de blocos de concreto.

7.2.1 Segurança contra incêndio
Em situação de incêndio é necessário minimizar o risco de colapso estrutural da
edificação, além de controlar os riscos de propagação do incêndio. Para os elementos de
compartimentação, deve-se garantir estanqueidade e isolamento por um tempo suficiente
para possibilitar: saída dos ocupantes da edificação em segurança; segurança nas
operações de combate a incêndio; evitar ou minimizar danos à própria edificação e
adjacências, incluindo a infraestrutura pública e o meio ambiente (ABNT NBR 14432, 2001).
Para isso, os sistemas ou elementos de vedação vertical que compõem a edificação,
assim como os materiais utilizados na estrutura e nas compartimentações, devem atender
ao TRRF – Tempo Requerido de Resistência ao Fogo, conforme ABNT NBR 14432 (ABNT
NBR 15575-4, 2013; CBIC, 2013). TRRF é o tempo mínimo de resistência ao fogo de um
elemento construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão (ABNT NBR 14432, 2001), e deve
assegurar neste período determinadas condições de estabilidade, estanqueidade e isolação
térmica (ABNT NBR 15575, 2013).
Para edificações habitacionais de até cinco pavimentos, as paredes estruturais
devem apresentar resistência ao fogo por um período de no mínimo 30 minutos. O mesmo
período vale para paredes de geminação em casas térreas geminadas e sobrados
geminados, paredes entre unidades habitacionais e aquelas que fazem divisa com as áreas
comuns nos edifícios multifamiliares (ABNT NBR 15575-4, 2013).
Para unidade habitacional unifamiliar, isolada, com até dois pavimentos, a resistência
ao fogo requerida é de 30 minutos, e somente para as alvenarias de cozinha e ambiente
fechado que abrigue equipamento de gás.
Para edificações habitacionais acima de cinco pavimentos, o TRRF deve atender ao
especificado na ABNT NBR 14432 (2001), obedecendo-se as recomendações e
considerações apresentadas na mesma norma. Para edificações de uso residencial, o TRRF
é variável em função da altura, onde:
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- para edificações até 12 m de altura, o TRRF deve ser de 30 minutos;
- para edificações com altura entre 12 e 23 m, o TRRF deve ser de 60 minutos;
- para edificações com altura entre 23 e 30 m, o TRRF deve ser de 90 minutos;
- para edificações com altura acima de 30 m, o TRRF deve ser de 120 minutos.
Segundo a ABNT NBR 15575-4 (2013), a resistência ao fogo dos elementos
estruturais que compõem o sistema de vedação vertical da edificação deve ser comprovada
através de: ensaios realizados conforme ABNT NBR 5628, onde a parede deve ser
ensaiada carregada, pois a resistência ao fogo varia, dentre outros fatores, conforme a
carga de serviço aplicada; avaliação técnica que atenda aos requisitos da ABNT NBR
14432; resultados de ensaios de tipo previamente realizados, ou por métodos analíticos
conforme ABNT NBR 15200.
Segundo Mazzer (2012), os principais fatores a serem verificados no ensaio de
resistência ao fogo, durante sua execução, são:
- estabilidade da estrutura, para que não ocorra ruptura em função da carga aplicada;
- integridade estrutural da alvenaria, de forma que não colapse, nem apresente trincas e
deformações exageradas;
- estanqueidade, onde os gases e chamas não devem passar através da alvenaria;
- isolação térmica do ambiente.
As alvenarias podem apresentar diferentes desempenhos sob a ação do fogo, que
de acordo com Thomaz e Helene (2000), variam conforme uma série de características:
- características físicas dos materiais, como condutibilidade térmica, dilatação térmica,
porosidade / capilaridade;
- características construtivas das paredes, como o tipo de bloco e argamassa, peso próprio,
compacidade das juntas de assentamento.
Rosemann (2011) acrescenta outras variáveis que podem influenciar na resistência
ao fogo das paredes:
- espessura da parede;
- dimensões externas dos blocos, que determinam a quantidade de juntas, alterando o
comportamento da parede em relação ao fogo;
- tipo e espessura das juntas de assentamento;
- espessura do revestimento das paredes;
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- enchimento dos vazados dos blocos (grauteamento etc.).

7.2.2 Estanqueidade à água
A estanqueidade à água é de suma importância para evitar processos deletérios aos
materiais e componentes, como lixiviação e corrosão, e principalmente evitar a proliferação
de fungos, doenças e outros. Além disso, a durabilidade da edificação tem relação direta
com a estanqueidade à água de seus elementos (CBIC, 2013).
A exposição da edificação à água de chuva, e à umidade proveniente do solo e do
uso da edificação habitacional, deve ser considerada em projeto, pois a umidade, além de
acelerar os mecanismos de deterioração, acarreta a perda das condições de habitabilidade
e higiene do ambiente construído (ABNT NBR 15575-1, 2013). Ou seja, as edificações
devem ser projetadas para serem estanques à água, e para tanto, soluções específicas
devem ser apresentadas em função do elemento analisado e da situação em se encontra na
edificação.
De acordo com a ABNT NBR 15575-1 (2013), a edificação deve assegurar:
estanqueidade às fontes de umidades externas ao sistema; e estanqueidade à água
utilizada na operação e manutenção do imóvel em condições normais de uso.
A ABNT NBR 15575-4 (2013) define os requisitos de estanqueidade que devem ser
atendidos pelos sistemas de vedações verticais internas e externas.
a) Requisito: infiltração de água nos sistemas de vedações verticais externas
(fachadas).
As vedações verticais externas, incluindo a junção entre a janela e a parede, devem
ser estanques à água proveniente de chuva incidente ou de outras fontes. Além
disso, não devem apresentar infiltrações que proporcionem borrifamentos,
escorrimentos, ou formação de gotas de água aderentes na face interna, sendo
aceitável ocorrer pequenas manchas de umidade (ABNT NBR 15575-4, 2013).
A estanqueidade à água das vedações verticais de fachada (paredes e janelas) varia
conforme os índices pluviométricos do local, direção e velocidade característica do
vento. A infiltração de água em fachadas ocorre geralmente nas interfaces entre
paredes, estrutura e esquadrias, ou por empoçamento de água em peitoril etc., que
pode ser evitado através da adoção de detalhes construtivos apropriados, além da
escolha e aplicação correta de sistema de pintura e rejuntamento flexíveis em
paredes e esquadrias (CBIC, 2013).
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Segundo a ABNT NBR 15575-4 (2013), devem ser indicados no projeto os detalhes
construtivos para as interfaces e juntas entre componentes, visando facilitar o
escoamento da água e evitar a sua penetração ao interior da edificação.
b) Requisito: umidade nas vedações verticais externas e internas decorrente da
ocupação do imóvel.
Não se permite que a água infiltre através das faces verticais externas e internas das
vedações quando em ambientes de áreas molháveis e molhadas.
Áreas molhadas são aquelas áreas da edificação onde, sob condições normais de
uso e exposição a que o ambiente se destina, pode resultar na formação de lâmina
d’água, como banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas. Áreas
molháveis são aquelas que recebem respingos de água provenientes de sua
condição de uso e exposição, mas sem resultar na formação de lâmina d’água em
função do uso normal a que o ambiente se destina, como banheiro sem chuveiro,
lavabo, cozinha e sacada coberta (CBIC, 2013).
Para CBIC (2013), as percolações de umidade entre áreas molháveis e áreas secas
podem ser evitadas através do uso de barras impermeáveis em áreas de respingos,
ou evitando o acúmulo de água ao redor de lavatórios, pias etc.
Portanto, conclui-se que paredes internas sujeitas a respingos ou deposição de
água, em que podem ocorrer percolações de umidade, devem ser protegidas com barras
impermeáveis. Para paredes externas, devem-se adotar detalhes construtivos que
promovam o afastamento das lâminas de água, tratar adequadamente as interfaces entre
alvenaria e esquadria (através de rejuntes flexíveis, por exemplo), bem como adotar
soluções para os revestimentos (argamassa, pintura etc.) que protejam a fachada, tornando
a parede estanque.

7.2.3 Desempenho térmico
O adequado desempenho térmico de uma edificação repercute no conforto dos
usuários, em condições adequadas para o sono e atividades normais em uma habitação, e
na economia de energia. De acordo com Pereira e Neto (1988), apud Lamberts et al. (2010),
avaliar o desempenho térmico de uma edificação significa avaliar seu comportamento
térmico em relação a requisitos pré-estabelecidos, de forma que as necessidades térmicas
do usuário, em relação às ações climáticas às quais a edificação pode estar submetida,
sejam atendidas.
Lamberts et al. (2010) ressalta que comportamento térmico se caracteriza pela
resposta da edificação frente às solicitações do clima externo e às condições de utilização
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dos ambientes, que pode ser identificada por fatores como: variação da temperatura e
umidade internas; fluxos de calor transmitidos através de vedações (verticais e horizontais).
No momento em que tais fatores são avaliados em relação a determinados parâmetros de
referência, através de requisitos e critérios que representam o atendimento às exigências
dos usuários em relação ao comportamento da edificação em uso, tem-se uma avaliação do
desempenho térmico.
O nível de satisfação ou insatisfação depende de fatores específicos (e subjetivos)
de cada usuário e das atividades e características do interior do imóvel. Sendo assim,
quando se fala em conforto térmico, refere-se sempre a uma condição média que atenda à
maioria das pessoas expostas a uma determinada condição (CBIC, 2013).
O desempenho térmico da edificação deve estar relacionado necessariamente ao
contexto de projeto, onde devem ser consideradas as variáveis relativas à edificação e seu
local de implantação, como: localização geográfica, topografia, orientação da fachada,
condições ambientais, dimensões dos ambientes, ventilação, materiais constituintes, pédireito, número de pavimentos, entre outros (CBIC, 2013).
Em relação à localização geográfica, a ABNT NBR 15575-1 (2013) estabelece que a
edificação habitacional apresente características que atendam aos requisitos de
desempenho térmico, considerando a zona bioclimática em que está inserida, definida na
ABNT

NBR

15220-3.

Tais

zonas

bioclimáticas

representam

regiões

geográficas

relativamente homogêneas em relação aos elementos climáticos que interferem nas
relações entre o conforto humano e o ambiente construído.
A verificação dos níveis mínimos de desempenho térmico de sistemas de vedações
verticais externas – SVVE podem ser avaliados primeiramente de acordo com os requisitos
e critérios apresentados na ABNT NBR 15575-4 (2013), considerando o procedimento de
análise simplificado. Caso o SVVE não atenda aos critérios analisados, é necessário aplicar
o procedimento de análise apresentado na ABNT NBR 15575-1, considerando o
procedimento de simulação do desempenho térmico.
A ABNT NBR 15575-4 (2013) apresenta como requisito a adequação de paredes
externas. Considerando-se o procedimento simplificado, as paredes de fachada devem
apresentar valores de transmitância térmica e capacidade térmica (Tabela 16) que
proporcionem pelo menos o nível de desempenho mínimo, em função da zona bioclimática
em que se encontra.
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Tabela 16: Transmitância e capacidade térmica para paredes externas
Transmitância Térmica U
(W/m².K)

Capacidade
térmica (CT)
(kj/m².K)
α > 0,6
≤ 2,5
≥ 130
≥ 130
≤ 2,5
Sem
exigências
α = Quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação
solar incidente sobre esta mesma superfície (ABNT NBR 15220-1).
Nível de
desempenho
Zonas
exigido
Bioclimáticas α ≤ 0,6
1e2
3,
4,
5, 6, 7
M
≤ 3,7
8

Fonte: adaptado de ABNT NBR 15575-4 (2013)
A ABNT NBR 15575-1 (2013) apresenta dois procedimentos para avaliação do
desempenho térmico:
a) Simulação computacional, que avalia o desempenho térmico global da edificação;
b) Medição no local, que avalia o desempenho térmico através de medições em
edificações existentes ou protótipos construídos para esse fim, tendo caráter
meramente informativo, não se sobrepondo aos métodos de avaliação anteriores.
Para a avaliação de desempenho térmico por simulação computacional, a ABNT
NBR 15575-1 (2013) define dois requisitos de desempenho.
a) Requisitos de desempenho no verão: deve apresentar condições térmicas, no interior
do edifício habitacional, melhores ou iguais às do ambiente externo, à sombra, para
o dia típico de projeto de verão, conforme critério - valores máximos de temperatura.
b) Requisitos de desempenho no inverno: deve apresentar condições térmicas, no
interior do edifício habitacional, melhores que do ambiente externo, no dia típico de
projeto de inverno, conforme critério – valores mínimos de temperatura.
O valor máximo diário da temperatura do ar no interior de ambientes de permanência
prolongada, como salas e dormitórios, em condições de verão, deve ser sempre menor ou
igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior, correspondente ao nível de
desempenho mínimo.
Os valores mínimos diários da temperatura do ar no interior de ambientes de
permanência prolongada, como salas e dormitórios, no dia típico de projeto de inverno,
devem ser sempre maiores ou iguais à temperatura mínima do ar externo acrescida de 3 °C,
sendo que esse valor corresponde ao nível de desempenho mínimo.

180

A Tabela 17 apresenta resumo dos critérios de avaliação do desempenho térmico
para as condições de verão e inverno, para os três níveis de desempenho, conforme ABNT
NBR 15575-1 (2013).
Tabela 17: Critérios de avaliação do desempenho térmico para as condições de verão e
inverno, conforme ABNT NBR 15575-1 (2013)
Condições de verão
Condições de inverno
Zonas bioclimáticas
1a7
8
1a5
6a8
Ti,min ≥ (Te,min +
M
Ti,max ≤ Te,max
Ti,max ≤ Te,max
3°C)
Nestas
Ti,max ≤ (Te,max - Ti,max ≤ (Te,max - Ti,min ≥ (Te,min + zonas, este
I
critério não
2°C)
1°C)
5°C)
precisa ser
Ti,max ≤ (Te,max Ti,min ≥ (Te,min +
Ti,max ≤ (Te,max verificado
2°C) e Ti,min ≤
S
7°C)
4°C)
(Te,min + 1°C)
Ti,max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus
Celsius;
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus
Celsius;
Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus
Celsius;
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius.
Nível de
desempenho

Fonte: adaptado de ABNT NBR 15575-1 (2013)

7.2.4 Desempenho acústico
A ABNT NBR 15575-4 estabelece requisitos e critérios para verificar o isolamento
acústico entre os meios externo e interno, e isolamento acústico adequado entre áreas
comuns e privativas. De acordo com CBIC (2013), os valores estipulados para a isolação
acústica foram pensados para promover condições de desempenho adequadas,
considerando ruídos com intensidade da ordem de 55 a 60 dB, típicos de áreas residenciais
e pequenos centros comerciais. O desempenho de áreas com fontes de ruído mais intensas
(rodovias, aeroportos etc.) deve ser analisado através de estudos específicos de tratamento
acústico, com levantamentos feitos no local.
A ABNT NBR 15575-4 (2013) estabelece parâmetros acústicos de verificação dos
critérios que devem ser atendidos, demonstrados na Tabela 18.
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Tabela 18: Parâmetros acústicos de verificação
Símbolo
Rw

Descrição
Índice de redução sonora
ponderado

Norma
ISO 10140-2
e ISO 717-1

Aplicação
Componentes, em
laboratório

RnT,w

Diferença padronizada de
nível ponderada

ISO 140-4 e
ISO 717-1

Vedações verticais e
horizontais internas, em
edificações (paredes etc.)

Diferença padronizada de
R2m,nT,w nível ponderada a 2 m de
distância da fachada

ISO 140-5 e
ISO 717-1

Fachadas, em edificações;
Fachadas e coberturas em
casas térreas e sobrados

Fonte: ABNT NBR 15575-4 (2013)
A ABNT NBR 15575-4 (2013) estabelece alguns requisitos e critérios que devem ser
atendidos pelas edificações, demonstrados a seguir. Os critérios para avaliar o desempenho
acústico dos sistemas construtivos devem ser verificados através da realização de ensaios
de campo. Para balizar o desenvolvimento de projetos, a ABNT NBR 15575 prevê a
realização de ensaios de laboratório em componentes, elementos e sistemas construtivos,
através da indicação de valores de referência (CBIC, 2013).
a) A vedação externa (fachada) deve promover uma diferença padronizada de nível
ponderada, devendo ser avaliados os dormitórios da habitação, e verificada em
ensaio de campo, conforme Tabela 19. Os valores correspondentes ao nível de
desempenho mínimo devem ser atendidos para as alvenarias externas de
dormitórios. Os demais níveis de desempenho são recomendações da ABNT NBR
15575-4 (2013).
Tabela 19: Diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa para ensaios de
campo
Classe
de ruído

Localização da habitação

D2m,nT,w

Nível de
desempenho

I

Habitação localizada distante de fontes
de ruído intenso de quaisquer
naturezas

II

Habitação localizada em áreas sujeitas
a situações de ruído não enquadráveis
nas classes I e III

III

Habitação sujeita a ruído intenso de
meios de transporte e de outras
naturezas, desde que esteja de acordo
com a legislação

≥ 20
≥ 25
≥ 30
≥ 25
≥ 30
≥ 35
≥ 30
≥ 35

M
I
S
M
I
S
M
I

≥ 40

S

Fonte: ABNT NBR 15575-4 (2013)
A ABNT NBR 15575-4 apresenta também valores de referência para níveis de
desempenho, para medição em laboratório, considerando ensaios em componentes,
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elementos e sistemas construtivos, a partir de índices de redução sonora ponderados de
fachada (Tabela 20). Os valores de Rw são aproximados. Além disso, pode-se observar que
os valores medidos em laboratório (Rw) são tipicamente superiores àqueles medidos em
campo (D2m,nT,w), sendo que a diferença entre os resultados depende de condições de
contorno (CBIC, 2013).
Tabela 20: Índice de redução sonora ponderado de fachadas
Classe
de ruído

Localização da habitação

I

Habitação localizada distante de fontes
de ruído intenso de quaisquer naturezas

II

Habitação localizada em áreas sujeitas
a situações de ruído não enquadráveis
nas classes I e III

III

Habitação sujeita a ruído intenso de
meios de transporte e de outras
naturezas, desde que esteja de acordo
com a legislação

Rw (dB)

Nível de
desempenho

≥ 25
≥ 30
≥ 35
≥ 30
≥ 35
≥ 40
≥ 35
≥ 40

M
I
S
M
I
S
M
I

≥ 45

S

Fonte: ABNT NBR 15575-4 (2013)
b) Critério da diferença padronizada de nível ponderada, gerada pela vedação vertical
entre ambientes, verificada através de ensaio de campo. Os valores mínimos,
conforme ABNT NBR 15575-4 (2013) devem ser atendidos, sendo que os demais
valores correspondentes aos níveis de desempenho intermediário e superior são
recomendações (Tabela 21).
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Tabela 21: Diferença padronizada de nível ponderada entre ambientes para ensaio de
campo
Elemento

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de
geminação), nas situações onde não haja ambiente dormitório.
Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de
geminação), no caso de pelo menos um dos ambientes ser
dormitório.
Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e
áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e
escadaria nos pavimentos.
Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional
e áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e
escadaria dos pavimentos.
Parede cega entre uma unidade habitacional e áreas comuns de
permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades
esportivas, tais como home theater, salas de ginástica, salão de
festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e
lavanderias coletivas.

Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas
pelo hall (DnT,w obtida entre as unidades).

Dnt,w
(dB)

Nível de
desempenho

40 a 44

M

45 a 49

I

≥ 50

S

45 a 49

M

50 a 55

I

≥ 55

S

40 a 44

M

45 a 49

I

≥ 50

S

30 a 34

M

35 a 39

I

≥ 40

S

45 a 49

M

50 a 54

I

≥ 55

S

40 a 44

M

45 a 49

I

≥ 50

S

Fonte: CBIC (2013)
A ABNT NBR 15575-4 (2013) apresenta também valores de referência para níveis de
desempenho, para medição em laboratório, considerando ensaios em componentes,
elementos e sistemas construtivos, a partir de índices de redução sonora ponderados de
componentes construtivos utilizados nas vedações entre ambientes (Tabela 22). Os valores
de Rw são aproximados. Além disso, pode-se observar que os valores medidos em
laboratório (Rw) são tipicamente superiores àqueles medidos em campo (D2m,nT,w), sendo
que a diferença entre os resultados depende de condições de contorno (CBIC, 2013).
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Tabela 22: Índice de redução sonora ponderado de componentes construtivos utilizados nas
vedações entre ambientes
Elemento

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de
geminação), nas situações onde não haja ambiente dormitório.
Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de
geminação), no caso de pelo menos um dos ambientes ser
dormitório.
Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e
áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e
escadaria nos pavimentos.
Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional
e áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e
escadaria dos pavimentos.
Parede cega entre uma unidade habitacional e áreas comuns de
permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades
esportivas, tais como home theater, salas de ginástica, salão de
festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e
lavanderias coletivas.

Rw*
(dB)

Nível de
desempenho

45 a 49

M

50 a 54

I

≥ 55

S

50 a 54

M

55 a 59

I

≥ 60

S

45 a 49

M

50 a 54

I

≥ 55

S

35 a 39

M

40 a 44

I

≥ 45

S

50 a 54

M

55 a 59

I

≥ 60

S

45 a 49

M

50 a 54
I
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas
≥ 55
S
pelo hall.
(*) valores aproximados / ordem de grandeza para potencial atendimento na situação real de
campo
Fonte: CBIC (2013)
Thomaz e Helene (2000) apresentam alguns fatores que influenciam o desempenho
acústico das paredes:
- como regra geral, a isolação aos ruídos aéreos de paredes mais pesadas é melhor;
- frestas ou descontinuidades nas juntas de assentamento da alvenaria;
- presença de revestimento;
- possível reverberação nos furos dos blocos.
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8

EXECUÇÃO E CONTROLE
A etapa de execução da alvenaria estrutural deve considerar soluções racionalizadas

para a organização da produção, de forma que as atividades, dentro e fora do pavimento,
possam transcorrer da melhor forma possível, de acordo com o planejamento estabelecido.
Ao se organizar o processo de produção da alvenaria, uma série de aspectos deve
ser considerada. O canteiro de obras deve estar organizado e planejado para essa fase da
obra, considerando inclusive as demais atividades que ocorrem concomitantemente. Os
procedimentos de execução devem estar definidos e de conhecimento por parte da equipe
responsável

pela

produção,

e

serem

baseados

preferencialmente

em

métodos

padronizados, que possam ser reproduzidos ao longo do tempo. Segundo Alexandre (2008),
os procedimentos devem ser elaborados buscando racionalizar os processos, através do
incremento de sua construtibilidade, visando reduzir a probabilidade de ocorrerem falhas
durante a execução. A mão de obra deve estar qualificada e capacitada para executar as
atividades, e as ferramentas e equipamentos adequados ao processo de produção,
incluindo as atividades dentro e fora do pavimento.
Devem ser estabelecidos também etapas e critérios de controle da produção, que
consistem em coletar dados consistentes e relevantes de cada atividade, para verificação e
melhoria contínua dos processos construtivos. Segundo Pozzobon (2003), os processos
devem ser controlados quando for necessário:
- inspecionar lotes de produtos, para aceitação ou rejeição;
- monitorar o desempenho do processo;
- controlar as atividades para reduzir perdas e eliminar desperdícios.
Para isso, o registro desse controle deve ser planejado, para que as informações
coletadas formem um conjunto de dados de uso imediato e de fácil interpretação. Para o
registro das informações coletadas são empregadas normalmente fichas de verificação de
serviço (FVS), que devem permitir que o registro seja feito de forma simples e ágil.
A etapa de execução da alvenaria estrutural geralmente se divide em duas partes
principais: marcação da alvenaria (execução da primeira fiada) e elevação da alvenaria
(execução da segunda fiada em diante). Cada parte se subdivide em outras várias etapas. A
marcação pode ser dividida da seguinte forma: definição das referências (nível e
posicionamento); execução da primeira fiada. A elevação se divide em: elevação da
alvenaria até altura de andaime (normalmente até a 8ª ou 9ª fiada); elevação até a última
fiada; execução da cinta de respaldo. Para cada uma das etapas principais (marcação e
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elevação da alvenaria) devem ser estabelecidos pontos e critérios de controle específicos
em função das atividades executadas.
Pozzobon (2003) sugere ainda que sejam definidos dois controles no processo de
execução da alvenaria estrutural, e que devem ser aplicados tanto na marcação quanto na
elevação da alvenaria: um controle de processo e um controle de liberação de serviços.
Importante ressaltar que o controle do processo deve ser feito ao longo da execução
dos serviços, de modo que cada atividade possa transcorrer de forma adequada, e que os
possíveis erros e interferências sejam identificados antes da conclusão dos serviços.
Já no controle de liberação de serviços, comumente denominado de verificação dos
serviços, devem ser estabelecidos parâmetros de controle de aceitação, de tal forma que as
pequenas distorções não prejudiquem a qualidade da etapa seguinte.
Por fim, nota-se que as fichas de verificação de serviço para alvenaria estrutural,
adotadas pelas empresas no mercado, abrangem em uma única ficha as etapas de
marcação e elevação da alvenaria, o que é recomendado, pois todo o controle de qualidade
da alvenaria de um determinado pavimento fica consolidado em um único documento, o que
facilita os processos de arquivamento e busca de informações.
As Figuras 118, 119 e 120 mostram modelos de fichas de verificação de serviço de
algumas empresas, e que podem ser tomadas como exemplo para elaboração de ficha de
verificação de serviço e definição dos parâmetros de controle a serem adotados, tanto na
marcação quanto na elevação da alvenaria estrutural. A Figura 121 mostra o modelo de
ficha de verificação de serviço proposto para a alvenaria estrutural.
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Figura 118: Exemplo de ficha de verificação de serviço – alvenaria estrutural – modelo 1
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Fonte: arquivo pessoal
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Figura 119: Exemplo de ficha de verificação de serviço – alvenaria estrutural – modelo 2
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Fonte: Apex

191

Figura 120: Exemplo de ficha de verificação de serviço – alvenaria estrutural – modelo 3

Fonte: Rhesultado
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Figura 121: Modelo proposto para ficha de verificação de serviço para alvenaria estrutural
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Fonte: o autor
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8.1

Canteiro de obras
Um adequado planejamento do canteiro de obras pode trazer diversos benefícios ao

processo de produção, pois cria condições favoráveis ao bom desenvolvimento das
atividades. O planejamento do canteiro deve ser expresso na forma de projeto, que
considere os diversos momentos ao longo de toda a obra. Ou seja, o projeto de canteiro
deve ser atualizado na medida em que a sua configuração (disposição dos materiais,
instalações de obra, fluxos) sofrer mudanças relevantes, conforme andamento das
atividades e necessidade da obra.
Para que se possa dimensionar e projetar um canteiro que atenda as necessidades
da produção, é necessário um estudo de todo o planejamento da obra, onde devem ser
observados principalmente a sequência de execução, o volume de cada serviço e os prazos
previstos.
A etapa de execução da alvenaria estrutural é um período em que diversas
atividades ocorrem ao mesmo tempo, e normalmente apresenta uma duração relativamente
grande em relação ao período total da obra e aos demais serviços.
Sendo assim, recomenda-se que sejam elaborados projetos de canteiro específicos
para essa etapa. Para tal, seguem algumas recomendações.
Na definição dos acessos e áreas de circulação interna de veículos, devem ser
observadas as larguras mínimas das vias e áreas de manobra, considerando a circulação de
veículos de carga (caminhões com bloco, concreto, argamassa, agregados, cimento etc.) e
veículos de transporte interno de materiais (manipulador, empilhadeira etc.), como paletes
de bloco, e outros materiais.
Recomenda-se que as áreas de estoque de materiais, principalmente paletes de
bloco, armaduras e materiais para produção de argamassa e graute, se localizem
preferencialmente próximas aos locais de preparo e utilização, devendo ser dimensionadas
em função do consumo, ritmo da obra e capacidade de reposição. No caso do uso de gruas
e guindastes para transporte vertical, os blocos devem estar dentro do raio de abrangência
desses equipamentos.
O dimensionamento das equipes responsáveis pela execução da alvenaria estrutural
deve ser feito baseando-se nos prazos estipulados para os serviços e no planejamento da
obra.
Para equipamentos destinados ao transporte vertical e horizontal de materiais, como
manipuladores, elevadores de carga, grua, guindaste etc., devem ser previstos os locais de
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instalação, áreas de circulação e manobra, raios de abrangência, interferências verticais, e a
forma de retirada da obra.

8.2

Equipamentos e ferramentas
Equipamentos e ferramentas adequados têm uma importância singular na execução

da alvenaria estrutural de blocos de concreto, podendo gerar impacto relevante na qualidade
e produtividade do serviço. Para isso, é importante que os profissionais estejam orientados e
capacitados a operar ou manusear tais dispositivos, que por sua vez devem ser adequados
aos materiais utilizados na atividade.
Existem inúmeras ferramentas e equipamentos disponíveis no mercado para a
execução da alvenaria estrutural, e a escolha deve se basear nas necessidades e
características específicas de cada empreendimento, da mão de obra, e da cultura da
empresa. Segundo Araújo e Prudêncio Jr. (2002), cabe ao construtor mostrar as opções
disponíveis no mercado, para que o profissional escolha aquela que ele melhor se adapta,
considerando que o custo da ferramenta é pouco significativo em relação ao custo da
alvenaria e ao ganho de produtividade que esta pode representar.
Segue relação das principais ferramentas e equipamentos normalmente utilizados
para a execução da alvenaria estrutural de blocos de concreto.
a) colher de pedreiro
Utilizada no espalhamento da argamassa de assentamento da primeira fiada, para o
assentamento dos blocos, para a retirada do excesso de argamassa da parede (juntas
verticais e horizontais) após assentamento dos blocos, aplicação de argamassa nos septos
transversais dos blocos e nas juntas verticais (lateral do bloco – encabeçamento) antes do
assentamento (Figura 122).
Recomenda-se que seja utilizada somente a parte metálica da colher de pedreiro
para assentamento do bloco, evitando utilizar o cabo para tal finalidade, visando aumentar a
durabilidade da ferramenta.
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Figura 122: Colher de pedreiro

Fonte: o autor
b) palheta
Utilizada para aplicação de cordão de argamassa de assentamento sobre as paredes
longitudinais dos blocos, e normalmente é feita em madeira, produzida pelo próprio operário
na obra (Figura 123). O cordão transversal normalmente é feito com colher de pedreiro.
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Figura 123: Aplicação da argamassa com palheta nos septos longitudinais, e com colher de
pedreiro nos septos transversais

(a)

(b)
Fonte: (a) Techne; (b) Tauil e Nese (2010)
c) bisnaga
Utilizada para aplicação de cordão de argamassa de assentamento sobre as paredes
longitudinais e transversais dos blocos, e preenchimento das juntas verticais nos casos em
que não forem preenchidas no momento do assentamento do bloco (Figura 124).
Normalmente são produzidas em tecido ou “napa”, podendo possuir, ou não, bico dosador
(metálico ou de plástico). Para que se tenha uma utilização eficaz da bisnaga, a argamassa
de assentamento deve apresentar trabalhabilidade compatível para ser aplicada através do
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bico, de forma que o processo seja ágil, sem grandes esforços por parte do operário (por se
tratar de um movimento repetitivo com as mãos), e que o diâmetro do cordão de argamassa
resultante da aplicação permita uma espessura final de 1 cm, sem que se tenha consumo
exagerado de argamassa. Recomenda-se também que, antes de optar por determinada
argamassa ou bisnaga, sejam feitos testes de aplicação, para verificar sua compatibilidade e
fazer os ajustes, se necessário.
Figura 124: Bisnaga

(a)

(b)

Fonte: (a) Equipaobra; (b) Silva (2012)
d) meia-cana
Utilizada para aplicação de cordão de argamassa de assentamento sobre as paredes
longitudinais dos blocos, sendo fabricada em metal (Figura 125). Os cordões transversais
devem ser feitos utilizando colher de pedreiro.
Figura 125: Meia-cana

Fonte: Scanmetal
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e) linha de náilon
Utilizada como referência de prumo, alinhamento e nivelamento dos blocos (Figura
126). Para tanto, deve estar posicionada faceando os blocos de referência nas duas
extremidades, e ficar bem esticada, para evitar ocorra catenária (que poderia fazer com que
a fiada de blocos ficasse desnivelada).
Recomenda-se que a linha fique posicionada do lado da parede em que o operário
está trabalhando, pois garante maior precisão no assentamento dos blocos.
Figura 126: Linha de náilon

Fonte: o autor
f) esticador de linha
Utilizado para deixar a linha de náilon esticada durante o assentamento dos blocos, e
normalmente é produzido na própria obra, em madeira (Figura 127).
Figura 127: Esticador de linha

Fonte: UFGRS
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g) régua de prumo e nível
Utilizada para verificar o prumo e o nível da alvenaria, a planicidade da parede, e
auxiliar no assentamento dos blocos em determinadas situações (Figura 128).
Figura 128: Régua de prumo e nível

Fonte: o autor
h) nível alemão
Utilizado em várias situações, sendo que as mais comuns são: transferência de nível
entre dois pontos; determinação do nível do piso em relação a uma determinada referência
de nível (Figura 129). Importante ressaltar que este equipamento pode ser operado por
apenas um operário.
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Figura 129: Nível alemão

Fonte: Inovar Equipamentos
i) escantilhão
Equipamento metálico com régua graduada (a cada 20 cm) regulável na altura,
instalado sobre a laje, fixado normalmente com parafuso (Figura 130). É utilizado para
garantir o prumo da parede nos locais onde é instalado, além de definir as referências de
nível de cada fiada com o auxílio da régua graduada.
Deve-se aferir frequentemente a planicidade do tubo principal do escantilhão, pois
este será utilizado como referência de prumo das paredes, e portanto deve estar em
perfeitas condições de utilização.
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Figura 130: Escantilhão

(a)

(b)

Fonte: (a) Equipaobra; (b) Comunidade da Construção
Além desses equipamentos e ferramentas, diversos outros também são utilizados,
tais como: esquadro metálico; balde para graute; trena metálica; carrinho com caixote para
argamassa; andaime; linha traçante ou fio traçante; gabaritos de janela, porta e outros vãos;
carrinho plataforma; carrinho para transporte de blocos etc.
Portanto cabe ao construtor definir quais ferramentas e equipamentos serão
utilizados para a execução da alvenaria estrutural, onde devem ser considerados: existência
de fornecedor local; necessidade e cultura da mão de obra; processo de execução;
materiais utilizados.

8.3

Condições para início dos serviços
Antes de se iniciar a execução de uma atividade, é necessário que uma série de

condições estejam satisfeitas, e que outras atividades tenham sido previamente executadas,
seja integralmente ou parcialmente, e principalmente verificadas, de tal forma que uma
tarefa não fique prejudicada em função de outra mal executada.
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Dentre as atividades a serem executadas e verificadas previamente, a locação da
fundação é considerada fundamental. Um desvio das fundações, em relação ao alinhamento
das paredes para as quais servem de suporte, pode levar a uma série patologias em função
dos esforços adicionais que podem ser gerados (Mazzer, 2012; Penteado, 2003). A
utilização de métodos mais eficazes e precisos de locação das fundações pode minimizar a
ocorrência desse tipo de problema.
Os procedimentos de execução de serviço geralmente relacionam as condições que
devem ser verificadas para que se inicie determinada atividade, que variam conforme o
processo de produção de cada empresa. No caso da alvenaria estrutural de blocos de
concreto, devem-se verificar algumas condições para dar início à execução da alvenaria,
conforme relacionado a seguir.
Condição 1: a locação, o esquadro e o nivelamento da base onde será executada a
alvenaria devem estar em acordo com as tolerâncias estabelecidas na ABNT NBR 15961-2
(2011), e especificadas no projeto.
Condição 2: os arranques e as tubulações que partem da laje devem estar
posicionados de acordo com o projeto (ABNT NBR 15961-2, 2011) (Figura 131).
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Figura 131: Tubulações e arranques na laje para início da marcação da alvenaria

Fonte: o autor
A locação dos arranques previstos para a alvenaria (pontos de graute vertical etc.),
principalmente aqueles localizados no pavimento térreo, posicionados junto com a fundação,
deve ser feita com precisão, de preferência a partir dos mesmos eixos ou referências de
marcação da alvenaria estrutural. Dessa forma, consegue-se minimizar a ocorrência de
erros no posicionamento das armaduras (Figura 132).
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Figura 132: Erros no posicionamento das armaduras verticais no pavimento térreo

Fonte: o autor
Importante

ressaltar

que

as

armaduras

verticais,

principalmente

aquelas

dimensionadas para combater esforços de tração, não devem ser dobradas para ajustar seu
posicionamento, pois pode alterar seu comportamento e consequentemente seu
desempenho. Nestes casos, o projetista de estrutura deve ser consultado para avaliar a
situação e a necessidade de se fazer alguma intervenção.
A Figura 133 mostra uma situação em que houve um erro no posicionamento da
armadura vertical no pavimento térreo, onde a solução adotada foi fixar outra armadura de
mesmo diâmetro na posição correta, ignorando a armadura inicial. Neste caso, o
procedimento executivo adotado foi o seguinte: marcação correta dos arranques sobre a
laje, coincidindo com o centro dos vazados dos blocos; furação da laje e da cinta de
amarração até atingir as profundidades definidas pelo projetista de estrutura; limpeza dos
furos para retirar o pó; aplicação de resina epóxi e fixação dos arranques.
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Figura 133: Fixação de armadura vertical na posição correta, em substituição àquela
posicionada incorretamente

Fonte: o autor
Condição 3: o pavimento onde será executada a alvenaria deve estar limpo, isento
de materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa de assentamento da primeira
fiada (ABNT NBR 15961-2, 2011). Devem ser removidos os materiais soltos, poeira, pregos,
pontas de aço sobressalentes e materiais estranhos depositados sobre a laje.
Condição 4: os blocos e componentes pré-moldados devem estar limpos, isentos de
materiais que prejudiquem sua aplicação e desempenho na alvenaria (ABNT NBR 15961-2,
2011).
Condição 5: os eixos de referência para marcação da primeira fiada precisam estar
definidos e transportados ao pavimento onde será executada a alvenaria, nos casos em que
se utilizam eixos para locar as paredes.
No pavimento térreo, os eixos de referência geralmente são definidos a partir de
gabaritos posicionados ao redor da edificação, ou por ganchos feitos com vergalhão,
concretados junto com o piso (Figura 134).
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Figura 134: Ganchos para os eixos de referência, concretados junto com o piso

Fonte: o autor
Nos pavimentos superiores, recomenda-se que os eixos sejam definidos a partir de
ganchos, chumbados junto com o grauteamento da última fiada da alvenaria ou
posicionados junto com a armadura da laje e posteriormente concretados.
No entanto, é comum encontrar obras em alvenaria estrutural de blocos de concreto
onde a marcação da primeira fiada das paredes, principalmente os blocos de referência dos
cantos (blocos “chave”), é feita tendo como referência os blocos do pavimento inferior. Esta
prática não é recomendada, pois pode levar a um acúmulo de erros ao longo dos
pavimentos.
Recomenda-se que a transferência dos eixos de referência para os pavimentos
superiores seja feita, sempre que possível, a partir da mesma referência inicial, utilizada
para marcação do primeiro pavimento de alvenaria executado. Dessa forma, consegue-se
evitar o acúmulo de erros ao longo dos pavimentos.
A transferência dos eixos geralmente é feita utilizando prumo de centro, transferindo
a referência de eixo do pavimento inferior para aquele a ser executado. Utiliza-se também
equipamento a “laser”, que em determinadas situações, por exemplo, em edifícios de maior
altura, pode trazer maior precisão ou facilidade no processo de transferência.
Recomenda-se que os eixos sejam transferidos para cada pavimento por fora da
edificação. No entanto, pode-se fazer também a transferência dos eixos por dentro do
edifício, através de furos sucessivos na laje a cada pavimento, sendo necessário preenchelos após a conclusão dos serviços.
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Os ganchos para marcação dos eixos de referência da alvenaria devem ser
posicionados da mesma forma a cada pavimento, ou seja, na mesma posição relativa em
planta, principalmente com o mesmo distanciamento em relação à face externa da parede.
Isto permite uma leitura mais precisa dos pontos de referência dos eixos, além de minimizar
as interferências para passagem do cordão, considerando a utilização do prumo de centro
ou ferramenta equivalente.
Condição 6: os traços da argamassa de assentamento e do graute devem estar
definidos.
Condição 7: as fichas de verificação de serviço, bem como os projetos estruturais ,
arquitetônicos e de instalações devem estar verificados, em condições de uso, e em posse
dos responsáveis pela execução e controle da obra.
Condição 8: as equipes responsáveis pela execução e controle da alvenaria
estrutural devem estar treinadas e capacitadas, inclusive cientes dos procedimentos
adotados pela empresa responsável.
Condição 9: os materiais e equipamentos devem estar no local, armazenados de
maneira correta, de acordo com o processo de produção adotado.
Condição 10: os equipamentos de proteção coletiva (proteção de periferia, guardacorpo e corrimão, linha de vida etc.) devem estar instalados, de forma que as atividades
possam ser executadas com segurança.
Condição 11: materiais e componente liberados para emprego no pavimento, a partir
de ensaios de resistência à compressão de prisma, bloco, argamassa e graute (Pozzobon,
2003).

8.4

Marcação da alvenaria – execução da primeira fiada
O processo de marcação da alvenaria estrutural consiste em executar toda a

primeira fiada de forma que, ao final do processo, todos os componentes estejam
posicionados conforme projeto, e dentro das tolerâncias admissíveis, principalmente com
relação ao alinhamento e distância das paredes em relação às referências de cota.
Sendo assim, para se atingir tal resultado, podem ser tomados diversos caminhos
diferentes, que correspondem aos métodos de execução de cada empresa. Tais métodos
variam em função de diversos fatores como: cultura da empresa e de seus funcionários;
condicionantes de projeto; ferramentas e equipamentos disponíveis; entre outros.
Nota-se, no entanto, que métodos de execução diferentes, de forma geral, geram
resultados (prazo de execução, posicionamento, nível e prumo dos componentes etc.)
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também diferentes, o que seria esperado, tendo em vista as variáveis envolvidas. Porém,
apesar de diferentes, o que é importante considerar na escolha do método de execução é se
o resultado, ao final do processo, atende ao projeto, ao planejamento da obra, às premissas
estabelecidas (prazo, custo, desempenho etc.), e às tolerâncias admitidas pelo construtor e
pela ABNT NBR 15961-2 (2011).
Serão abordadas neste trabalho diversas etapas dentro do processo de marcação,
que do ponto de vista das boas práticas, são procedimentos recomendados.

8.4.1 Mapeamento do nível da laje e espessura da junta horizontal da primeira fiada
Antes de iniciar o assentamento dos blocos da primeira fiada da alvenaria, é
necessário verificar o nivelamento da laje, elaborando uma espécie de mapa de nível. O
mapeamento do nível da laje pode ser feito utilizando diversos equipamentos como: nível a
laser rotativo; nível alemão etc. O objetivo é identificar o ponto mais alto do pavimento
(ponto crítico), que será tomado como nível de referência para definir a cota da primeira
fiada, e também os pontos mais baixos, que devem ser analisados quanto à necessidade de
se fazer alguma intervenção. O mapeamento deve ser feito por amostragem,
preferencialmente nos locais em que serão executadas as paredes, onde quanto maior o
número de pontos mapeados, maior será a precisão do serviço.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) estabelece a tolerância de variação do nível da
superfície do pavimento, que não pode ultrapassar +ou- 10 mm em relação ao plano
especificado. Essa tolerância está relacionada à espessura da junta horizontal de
argamassa de assentamento dos blocos da primeira fiada, definida na mesma NBR, que
não deve ser inferior a 5 mm, nem superior a 20 mm, admitindo-se espessuras de no
máximo 30 mm em trechos cujo comprimento seja inferior a 50 cm.
Sendo assim, considerando que a primeira fiada seja executada nivelada, assim
como as demais fiadas, o que justificaria as tolerâncias na espessura da junta de argamassa
de assentamento da primeira fiada; e que o mapeamento do nível da laje é feito por
amostragem, sendo possível a existência de pontos não mapeados mais altos e mais baixos
do que aqueles mapeados; recomenda-se que a espessura da argamassa de assentamento
do bloco no ponto mais alto seja de 1 cm. Dessa forma, caso existam pontos não mapeados
ainda mais altos que o ponto crítico, tem-se ainda uma tolerância de 5 mm na espessura da
junta até que se atinja o mínimo de 5 mm. Espessuras menores do que 5 mm devem ser
compensadas nas fiadas superiores, exceto em casos onde houver algum ressalto muito
pronunciado, onde o nível do piso deve ser corrigido.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) faz uma ressalva quanto à espessura da junta
horizontal de argamassa de assentamento dos blocos da primeira fiada, que se ultrapassar
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os valores máximos admitidos, deve ser feito um nivelamento com material cuja resistência
seja a mesma da laje. Cabem aqui algumas considerações.
A primeira é o fato de se permitir uma tolerância de nivelamento da laje de +ou- 10
mm, o que pode induzir o construtor a considerar tal tolerância como razoável ou aceitável
ao seu processo de execução da laje. Porém, considerando que a primeira fiada seja
executada nivelada; considerando que o erro de nivelamento da laje pode ocorrer de forma
uniforme e gradual (e não de forma pontual); considerando que a espessura da junta
horizontal no ponto crítico (ponto mais alto) é de 10 mm, conforme já comentado; e
considerando que a espessura máxima permitida pela norma (ABNT NBR 15961-2, 2011) é
de 20 mm, podendo chegar a 30 mm em trechos de comprimento inferior a 50 cm;
teoricamente é possível que metade da área do pavimento precise ser preenchida com
material resistente, pois a espessura máxima de 20 mm da junta horizontal seria atingida
somando-se 10 mm da junta no ponto crítico e 10 mm do desnível da laje (até os pontos de
cota média do pavimento) (Figura 135). No entanto essa solução não é recomendada, pois
não se mostra adequada ao processo de execução da alvenaria, enquanto um sistema
construtivo racionalizado.
Figura 135: Exemplo de configuração das espessuras da junta horizontal de assentamento
da primeira fiada, nos casos em que a fiada é executada nivelada, e o desnível da laje é de
20 mm – solução não recomendada

Fonte: o autor
Poderia se pensar em considerar a tolerância de alinhamento horizontal da fiada, que
segundo a ABNT NBR 15961-2 (2011) é de no máximo +ou- 10 mm, para compensar essa
diferença, de forma que nos trechos de parede onde a espessura da junta horizontal for
superior a 20 mm, os blocos estariam assentados desnivelados horizontalmente em até 10
mm em relação ao nível correto, mas dentro da tolerância de norma. No entanto, essa
possibilidade deve ser analisada com muito critério e cuidado, tendo em vista que se trata
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de uma tolerância admitida, adotada em função dos erros que já ocorrem no processo, e
não deve ser tomada como referência para nivelamento dos blocos. Além disso, essa
diferença de nível de até 10 mm seria repassada para a fiada seguinte, o que traria
interferências à etapa de elevação da alvenaria.
Ou seja, é recomendável que a tolerância de nivelamento da laje a ser adotada, nas
especificações e procedimentos de execução, seja de +ou- 5 mm. A adoção de valores mais
restritivos certamente exigirá dos construtores níveis de controle do processo de execução
da laje mais rigorosos, mas por outro lado pode reduzir a necessidade de se intervir na
espessura da junta de assentamento da primeira fiada, para que fique dentro dos limites
estabelecidos pela ABNT NBR 15961-2 (2011).
Uma segunda consideração diz respeito ao processo de nivelamento com material
de mesma resistência da laje. Inicialmente é executado o mapeamento do nível da laje, que
geralmente é feito por amostragem, no qual os pontos mapeados representam parte do
todo. Dessa forma, sendo necessário o nivelamento da laje para compensar os desníveis
acima do tolerado, o enchimento seria feito baseado no mapeamento de nível. Porém os
pontos não mapeados, que eventualmente necessitem de enchimento para nivelamento,
somente serão percebidos no momento do assentamento dos blocos, o que levaria a
interferências no processo de marcação, retrabalho, e atraso nos serviços. Essa dificuldade
poderia ser minimizada se o mapeamento do nível da laje abrangesse mais pontos, mas que
se levássemos ao extremo, por exemplo, mapeando a laje a cada 10 cm em todos os locais
onde existirem paredes, o tempo necessário para concluir a atividade certamente
inviabilizaria o processo. Sendo assim, recomenda-se estabelecer uma malha de pontos a
serem mapeados, que consiga abranger o máximo de pontos possível sem inviabilizar o
processo, e que minimize a necessidade de posteriores correções do nível da laje.
Nota-se, porém, que os cuidados no mapeamento do nível da laje, e controle da
espessura da junta de assentamento da primeira fiada, se devem principalmente à premissa
de se executar a primeira fiada nivelada. No entanto, a ABNT NBR 15961-2 (2011) não faz
tal exigência quando trata da locação das paredes de alvenaria, que corresponde à
execução da primeira fiada. Somente é feita referência à necessidade de nivelamento da
fiada quando trata da elevação e respaldo das paredes, onde se ressalta como essencial
para o desempenho da parede o cumprimento da tolerância de nível (alinhamento da parede
horizontal de no máximo +ou- 10 mm, ou +ou- 2 mm/m), dentre outros.
Sendo assim, seria admissível considerar a execução da primeira fiada de alvenaria
não nivelada horizontalmente, o que praticamente eliminaria a necessidade de se preocupar
com espessuras muito elevadas da junta de assentamento horizontal, já que os blocos
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seriam assentamentos como uma fiada qualquer, com espessura média de 10 mm. Poderia
eliminar também a necessidade de se mapear o nível da laje para identificação do ponto
crítico, já que este deixaria de ser a referência de nível.
Porém, considerando que as tolerâncias apresentadas pela ABNT NBR 15961-2
(2011) relativas ao prumo das paredes, espessura e alinhamento da junta vertical dos
blocos, devem ser consideradas no controle de qualidade da execução da alvenaria
estrutural, seria razoável considerar que a tolerância de nivelamento horizontal das fiadas de
no máximo +ou- 10 mm, ou +ou- 2 mm/m, também se aplica à primeira fiada. Sendo assim,
a execução desnivelada da fiada de marcação, adotando-se a junta de assentamento
horizontal com 10 mm de espessura, nos casos em que o desnível da laje supera os 10 mm,
ou seja, supera a tolerância de +ou- 5 mm, faria com que o nivelamento horizontal da
primeira fiada ficasse acima do permitido.
Ou seja, recomenda-se que a escolha por executar a primeira fiada desnivelada
tenha como parâmetros principais: nível de controle do processo de execução da laje e da
marcação da alvenaria; experiência da mão de obra; cultura da empresa; equipamentos
utilizados; desnível existente da laje.

8.4.2 Locação dos “blocos chave”
A marcação da alvenaria geralmente se inicia a partir da locação dos “blocos chave”
(Figura 136), que são aqueles blocos que ficam nos cantos das paredes, normalmente nas
quinas externas da edificação, e que são utilizados como referência de nível, esquadro,
modulação e alinhamento para as demais paredes.
Figura 136: “Blocos chave”

Fonte: o autor
A locação dos “blocos chave” pode ser feita a partir dos eixos de referência, já
transferidos ao pavimento, geralmente utilizando-se trena metálica para determinar a
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distância. Podem ser locados também a partir de referências posicionadas no pavimento
térreo, utilizando nível laser, nos casos em que a marcação das paredes é feita sem utilizar
os eixos.
a) A locação por eixos de referência normalmente é feita esticando-se linhas onde
seriam os eixos, e a partir delas são locados os blocos, sempre a partir de duas
referências (como coordenadas x e y). Recomenda-se atenção nos seguintes
pontos: a linha deve estar bem esticada; verificar possíveis interferências que
interfiram no alinhamento da linha (blocos soltos, ferramentas, arranques,
instalações etc.); verificar a interferência do vento no alinhamento da linha, onde
quanto maior o comprimento da linha, maior será o deslocamento; deve-se utilizar
linha de náilon para pesca, pois suporta uma tensão maior em relação à linha de
náilon trançada.
b) Em relação à locação dos “blocos chave” a partir de referências posicionadas no
pavimento térreo, recomenda-se que seja feita utilizando equipamento de nível laser
rotativo posicionado no pavimento térreo. O procedimento consiste em estabelecer
pontos de referência fixos no pavimento térreo, nos locais onde são assentados os
“blocos chave”, transferindo-os ao pavimento em execução a partir de distâncias préestabelecidas, e assentando os blocos na posição correta (Figuras 137, 138 e 139).
Figura 137: Posicionamento do aparelho de nível laser rotativo no pavimento térreo, sobre
base fixa, e transferência da referência para o pavimento em execução

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 138: Locação do “bloco chave” a partir da referência transferida do pavimento térreo

Fonte: arquivo pessoal
Figura 139: Locação do “bloco chave” a partir da referência transferida do pavimento térreo

Fonte: arquivo pessoal
c) A locação dos “blocos chave” tendo como referência a posição dos blocos dos
pavimentos inferiores, ou seja, sem uma referência fixa, é uma prática comumente
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adotada nas obras, mas que não é recomendada, pois os eventuais erros no
posicionamento de um determinado bloco podem ser transferidos ao próximo
pavimento. Além disso, se considerarmos um erro sistemático no posicionamento do
“bloco chave”, poderia ocorrer um acúmulo de erros ao longo dos pavimentos, com
consequências ruins à qualidade do serviço.

8.4.3 Marcação da alvenaria e assentamento dos blocos da primeira fiada
Após o assentamento dos “blocos chave”, inicia-se a marcação das paredes e
assentamento dos blocos, para completar a etapa de marcação (Figura 140). A marcação
das paredes deve ser feita: a partir de eixos de referência; ou a partir de outras paredes
previamente executadas, contanto que sejam tomados alguns cuidados.
Figura 140: Marcação da primeira fiada de alvenaria

Fonte: arquivo pessoal
O processo de marcação das paredes por eixos de referência demanda que as cotas
de cada parede tenham sua origem em determinado eixo. Neste processo é utilizada
normalmente trena metálica para locação dos blocos. Como a posição de cada parede é
definida a partir de referências fixas, um possível erro de locação de uma parede não é
transferido para outra parede.
Já no processo de marcação das paredes a partir de outras previamente executadas,
as primeiras marcações são feitas a partir dos “blocos chave”, onde devem ser definidas as
paredes principais (por exemplo, paredes de divisa entre apartamentos), dividindo o
pavimento em uma espécie de malha de paredes principais. As demais paredes, dentro de
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cada malha, serão marcadas a partir das principais, o que minimiza a possibilidade de
transferência de erro, ou pelo menos o erro em valor absoluto diminui, pois a quantidade de
paredes a serem marcadas é menor. Os principais cuidados a serem tomados se referem à
marcação e conferência das cotas das paredes, principalmente aquelas que servem de
referência para as demais, que devem ser consideradas como eixos auxiliares.
Ao longo da execução da primeira fiada de alvenaria, independentemente do método
a ser utilizado, alguns aspectos merecem destaque:
a) Blocos para inspeção dos pontos de graute vertical.
Os blocos que estiverem posicionados nos pontos de graute vertical da alvenaria
devem possuir abertura na lateral (“janelas de inspeção”), para acesso e limpeza de
resíduos antes do grauteamento. A dimensão ou formato da abertura deve ser suficiente
para acesso e limpeza do ponto de graute (Figura 141), seja manualmente ou utilizando
alguma ferramenta (Figura 142).
Figura 141: Abertura no bloco – “janela de inspeção”

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 142: Ferramenta para limpeza da “janela de inspeção” no bloco

Fonte: arquivo pessoal
Os blocos devem ser assentados com as aberturas já feitas, evitando a necessidade
de quebras ou cortes futuros. As aberturas podem ser feitas no momento do assentamento
dos blocos, utilizando colher de pedreiro ou martelo, ou executadas previamente, utilizando
equipamento de corte, enviando ao pavimento os blocos já cortados.
Para o corte prévio dos blocos é recomendável prever a quantidade e posição das
aberturas, em função do tipo de bloco (inteiro, meio bloco etc.), no projeto de produção
(Figura 143).
Figura 143: Projeto de corte de blocos de inspeção

Fonte: arquivo pessoal
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Os blocos devem ser cortados em local apropriado (central de corte de blocos),
identificados (Figura 144) e preparados para transporte ao pavimento em função da
quantidade necessária de cada tipo (Figura 145), que também deve constar no projeto de
produção.
Figura 144: Blocos para inspeção de pontos de graute vertical, cortados e identificados

Fonte: o autor
Figura 145: Blocos para inspeção de pontos de graute vertical cortados, identificados e
preparados para transporte ao pavimento

Fonte: o autor
b) Tolerância no posicionamento das alvenarias periféricas em relação à laje.
De acordo com a ABNT NBR 15961-2 (2011), a tolerância de desalinhamento da
alvenaria periférica em relação à laje é de 5 mm. O desalinhamento ocorre principalmente
em função de fatores como: desaprumo das paredes periféricas do pavimento inferior;
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detalhe de execução da laje inadequado; erro na marcação da alvenaria do pavimento em
execução.
O desaprumo das paredes periféricas do pavimento inferior, mesmo estando dentro
das tolerâncias de norma (+ou- 10 mm por piso, e +ou- 2 mm/m), pode deslocar a última
fiada de blocos de sua posição teórica de projeto. Como a laje acompanha normalmente a
face externa das paredes, ao ser feita a marcação da alvenaria no pavimento superior, e
respeitando as cotas de projeto, a parede pode ficar deslocada em relação à laje. Nesse
caso é preciso verificar a necessidade e a possibilidade de se deslocar a parede (primeira
fiada do pavimento em execução), para que fique alinhada com a laje, dentro das
tolerâncias admitidas.
O desalinhamento das paredes periféricas pode ocorrer também em função do
detalhamento inadequado da laje em sua periferia, mais especificamente em relação ao uso
de fôrma lateral posicionada de forma inadequada. Por facilidade ou cultura da empresa, a
fôrma lateral da laje é posicionada sobre a última fiada de alvenaria do pavimento inferior.
No momento da concretagem da laje, a fôrma lateral impede que o concreto preencha esse
espaço, criando um ressalto na fachada (recuo da laje em relação à face externa das
paredes) (Figura 146).
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Figura 146: Recuo da laje em relação à face externa da parede periférica

Fonte: o autor
Esse recuo da laje em relação à primeira fiada, mostrado na Figura 146, impede que
as cargas verticais sejam transferidas de forma adequada à alvenaria do pavimento inferior,
pois retira parte da superfície de apoio da alvenaria, e portanto não é recomendado. Sendo
assim, a fôrma lateral da laje, nos casos em que são executadas lajes moldadas no local,
deve ficar encostada na face externa da alvenaria de fachada, de forma que a laje, após
concretada, fique faceando a parede de periferia (Figura 147).

221

Figura 147: Laje e fôrma faceando externamente a parede de periferia

Fonte: o autor
c) Tolerância no posicionamento das paredes de um pavimento em relação à posição
das mesmas paredes no pavimento inferior – descontinuidade vertical
De acordo com a ABNT NBR 15961-2 (2011), a descontinuidade vertical de paredes
de um pavimento para o outro pode ser de no máximo 5 mm (Figura 148).
Figura 148: Descontinuidade vertical de paredes de um pavimento para o outro, conforme
ABNT NBR 15961-2 (2011)

Fonte: o autor
Cabem aqui alguns questionamentos.
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c.1) O primeiro é com relação ao processo de verificação na obra dessa
descontinuidade da parede do pavimento superior em relação ao pavimento inferior,
principalmente em paredes internas. De forma geral não há um método direto (por exemplo,
esticando uma trena entre as duas paredes), e já estabelecido e adotado por construtores,
de se verificar tal condição, pois a laje impede o acesso. Somente em paredes externas,
dependendo da condição (acesso, posição da laje em relação às paredes etc.), seria
possível fazer essa verificação de forma direta, sem a necessidade de se fazer intervenções
na laje.
Ou seja, para a maioria das paredes, a verificação só poderia ser feita de forma
indireta, estabelecendo referências intermediárias entre as paredes. Porém os possíveis
erros inerentes ao processo de verificação, dependendo da posição das paredes no
pavimento, seriam provavelmente superiores à tolerância admitida de 5 mm, o que não faria
sentido ser controlado.
No entanto, é possível imaginar alternativas para possibilitar o controle da
descontinuidade vertical das paredes de forma direta, sendo necessário para isso intervir na
laje (antes ou após a execução).
Uma das possibilidades seria: fazer furos de pequeno diâmetro (+ou- 1 cm) na laje já
concretada, próximo à parede a ser verificada; passar prumo de centro através do orifício;
medir a distância entre o orifício e as paredes superior e inferior, tendo como referência o
prumo de centro.
A outra possibilidade seria muito similar à primeira, mas, ao invés de se furar a laje
após sua concretagem, poderiam ser previstos elementos passantes com altura maior que a
espessura da laje, antes de se concretar. O processo de verificação, a partir desse ponto,
seria praticamente o mesmo se a laje fosse furada, retirando o elemento passante,
passando o prumo de centro e executando a medição.
Nenhuma das empresas ou obras visitadas, para a elaboração desse trabalho,
considerava essa tolerância de descontinuidade das paredes verticais em seus processos
de controle e verificação de serviço. Ou seja, no universo de obras e empresas
consideradas, não existem parâmetros de controle pré-definidos que possam ser tomados
como referência. Portanto, independentemente do método utilizado, recomenda-se que o
construtor defina os parâmetros de controle em função do nível de segurança que pretende
atingir, que podem se: por amostragem ou em todas as paredes; quantidade de pontos por
parede; distância entre os pontos.
c.2) Um segundo questionamento é com relação à decisão a ser tomada, uma vez
identificada uma descontinuidade vertical das paredes acima da tolerância admitida de +ou-
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5 mm. Considerando que os serviços já executados até o momento estão dentro das
tolerâncias admitidas pela ABNT NBR 15961-2 (2011), e que serão mantidos, ou seja, a laje
e a alvenaria do pavimento inferior não serão alteradas, deve-se decidir inicialmente entre:
seguir as dimensões de projeto e admitir uma descontinuidade vertical acima da tolerância;
seguir a posição da alvenaria do pavimento inferior, ficando dentro da tolerância admitida
para a descontinuidade vertical das paredes, e ignorar as dimensões de projeto; ou adotar
uma solução intermediária, ajustando as cotas da marcação para que as paredes fiquem no
limite da tolerância admitida para a descontinuidade vertical.
Ajustar a primeira fiada para coincidir com a última fiada do pavimento inferior não
parece uma boa opção, pois estaria transferindo o erro para o pavimento seguinte. Além
disso, o mesmo erro poderia se repetir no pavimento seguinte, afastando ainda mais a
parede de sua posição correta. Da mesma forma, adotar uma solução intermediária poderia
levar às mesmas consequências, afastando a parede de sua posição correta ao longo dos
pavimentos, além de transferir o erro.
Por outro lado, desconsiderar que existe uma descontinuidade vertical entre as
paredes, e adotar as dimensões de projeto, talvez seja a opção que menos impacta no
processo de produção, mas não leva em conta uma recomendação da ABNT NBR 15961-2
(2011), de +ou- 5 mm, o que não é interessante.
Ou seja, das opções consideradas, nenhuma parece ser adequada ao processo de
produção da alvenaria estrutural. Sendo assim, recomenda-se adotar tolerâncias de desvio
de prumo da alvenaria e posição das paredes da primeira fiada mais restritivas, de forma
que a descontinuidade vertical fique sempre dentro das tolerâncias admitidas por Norma.
No entanto, para que isso ocorra, as tolerâncias deveriam ser, por exemplo, de +ou2 mm para a posição da alvenaria da primeira fiada, e +ou- 3 mm de desvio de prumo por
piso, que seria uma precisão difícil de ser atingida na prática, ou que demandaria um custo
elevado para ser atingida.
Além disso, se considerarmos todas as variáveis envolvidas no processo e suas
tolerâncias, dificilmente as obras conseguirão atender à tolerância admitida para a
descontinuidade vertical das paredes, e portanto é um assunto que ainda precisa ser
discutido pelo meio técnico para se chegar a uma solução mais adequada, inclusive alterar a
norma ABNT NBR 15961-2 (2011) se necessário.
c.3) Um terceiro e último questionamento é com relação às variáveis e tolerâncias
envolvidas no processo de marcação e elevação da alvenaria estrutural de blocos de
concreto. Dentre as tolerâncias admitidas para a alvenaria estrutural, seguem aquelas que
possuem relação direta com a descontinuidade vertical das paredes.
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- tolerância permitida na largura do bloco de +ou- 2 mm (ABNT NBR 6136, 2014);
- tolerância de prumo da parede de +ou- 2 mm/m, e no máximo +ou- 10 mm no
pavimento (ABNT NBR 15961-2, 2011);
- tolerância de desalinhamento horizontal da parede de +ou- 2 mm/m, e no máximo
+ou- 10 mm (ABNT NBR 15961-2, 2011);
- tolerância com relação à posição da parede na primeira fiada (valor não
estabelecido por Norma).
Ou seja, se somássemos as tolerâncias máximas permitidas por essas Normas (2
mm da largura do bloco, 10 mm do prumo da parede, e 10 mm do desalinhamento da
parede), e sem considerar as tolerâncias para a marcação da alvenaria, a descontinuidade
vertical entre a parede do pavimento inferior e a primeira fiada de alvenaria do pavimento
em execução poderia chegar a 22 mm teoricamente, o que extrapola a tolerância admitida
de +ou- 5 mm.
Nota-se que determinadas tolerâncias trazem impacto em outras, o que deve ser
observado quando se definem os erros admissíveis. Nesse sentido, recomenda-se que a
definição das tolerâncias admitidas, em procedimentos de execução e controle da alvenaria
estrutural, considere os impactos e interferências que podem existir entre elas.
Portanto, chega-se à mesma conclusão do questionamento anterior. Ou seja, se
considerarmos todas as variáveis envolvidas no processo e suas tolerâncias, dificilmente as
obras conseguirão atender à tolerância admitida para a descontinuidade vertical das
paredes, e portanto é um assunto que ainda precisa ser discutido pelo meio técnico para se
chegar a uma solução mais adequada, inclusive alterar a norma ABNT NBR 15961-2 (2011)
se necessário.

8.4.4 Controle do processo de marcação da alvenaria
Segundo Pozzobon (2003), controlar o processo de marcação da alvenaria é garantir
que os serviços transcorram com normalidade nas etapas subsequentes, sem que ocorram
improvisações durante a elevação da alvenaria, tendo em vista que a primeira fiada e a
modulação correspondente são definidas na etapa de marcação.
Para tanto, recomenda-se que sejam controlados os pontos mais críticos do
processo, a partir de fichas de verificação. Devem ser empregadas fichas tanto para controle
do processo quanto para liberação dos serviços.
Segue sugestão dos principais itens de verificação para ficha de controle do
processo de marcação da alvenaria:
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a) Juntas.
- espessura das juntas horizontais e verticais;
- espessura e tratamento das juntas de dilatação e juntas de controle;
- preenchimento das juntas verticais da alvenaria;
- acabamento das juntas.
b) Modulação e qualidade da alvenaria.
- nível da primeira fiada;
- existência de blocos soltos;
- posicionamento dos blocos e componentes especiais (bloco hidráulico, bloco
elétrico, componentes pré-moldados etc.);
- esquadro, alinhamento e prumo das paredes;
- posição e dimensão dos vãos (aberturas de portas) na alvenaria;
- posição e assentamento de peças pré-moldadas.
c) Materiais.
- condição de utilização e manuseio dos materiais e componentes (argamassa,
bloco, graute, armadura, peças pré-moldadas etc.);
- sobras, resíduos e desperdício de material;
- reaproveitamento de materiais (argamassa e graute);
- prazos de utilização da argamassa e do graute.
e) Ponto de graute vertical.
- pontos de graute com janela de visita;
- posição das armaduras;
- comprimento e bitola dos arranques para traspasse.
f) Instalações.
- posição e adequação das instalações ao projeto.
Para que a etapa de marcação possa ser liberada para dar início à elevação da
alvenaria, devem ser estabelecidos parâmetros de controle de aceitação dos serviços.
Dessa forma, seguem os principais parâmetros, baseados principalmente na ABNT NBR
15961-2 (2011), que devem fazer parte da ficha de liberação de serviço (comumente
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denominadas fichas de verificação de serviço - FVS). É importante ressaltar que tais
parâmetros correspondem às tolerâncias máximas permitidas pela Norma, e cabe ao
responsável pela execução do empreendimento definir as tolerâncias admitidas na obra, que
devem ser iguais ou mais restritivas.
- espessura da junta horizontal de argamassa de assentamento deve variar entre 5 a
20 mm, sendo admitidas espessuras de no máximo 30 mm em trechos cujo
comprimento seja inferior a 50 cm;
- desalinhamento da parede de +ou- 2 mm/m, e máximo de +ou- 10 mm;
- descontinuidade vertical das paredes de um pavimento em relação ao outro de no
máximo +ou- 5 mm;
- desalinhamento máximo entre a alvenaria e a laje de 5 mm;
- desnivelamento da parede de +ou- 2 mm/m, e máximo de +ou- 10 mm;
- espessura da junta vertical de argamassa de 10 mm, +ou- 3 mm.
Seguem outros parâmetros complementares aos de Norma, e que também devem
ser considerados para controle de liberação dos serviços:
- prumo dos escantilhões, quando utilizados, onde se recomenda que a tolerância de
prumo seja menor ou igual à tolerância de execução da alvenaria, ou seja, +ou- 2
mm/m;
-

posicionamento

dos

blocos

e

componentes

especiais

(bloco

hidráulico,

componentes pré-moldados etc.);
- dimensão dos vãos de porta, cujas tolerâncias devem ser definidas em função do
tipo e dimensão da esquadria a ser utilizada;
- posição das paredes em relação às referências estabelecidas, onde se recomenda
uma tolerância de no máximo +ou- 2 a 3 mm;
- esquadro entre as paredes, onde se recomenda uma tolerância de +ou- 2 mm/m,
equivalente à tolerância para o desalinhamento da parede;
- dimensão dos ambientes, onde se recomenda uma tolerância de +ou- 5 mm;
- dimensão das diagonais do pavimento, onde se recomenda uma tolerância de +ou5 mm.
As tolerâncias recomendadas para a dimensão das diagonais do pavimento, e a
dimensão dos ambientes, resultam em variações nas áreas dos apartamentos e dos
ambientes (considerando dimensões usuais em apartamentos habitacionais) inferiores a

227

5%. Cabe ressaltar que o Código Civil Brasileiro, em seu Artigo 500, estabelece as regras
de negociação de imóvel com área diferente da real, sendo que, no parágrafo primeiro, é
afastada a indenização ao cliente quando a diferença entre a área negociada e a real for
inferior a um vigésimo da mencionada em contrato.

8.5

Elevação da alvenaria
O processo de elevação da alvenaria estrutural consiste em executar todas as

paredes do pavimento, a partir da primeira fiada já executada, de forma que ao final do
processo, todos os componentes estejam posicionados conforme projeto, dentro das
tolerâncias admissíveis, e em condições de iniciar a etapa de execução da laje.
Sendo assim, para se atingir tal resultado, podem ser tomados diversos caminhos
diferentes, que correspondem aos métodos de execução de cada empresa. Tais métodos
variam em função de diversos fatores como: cultura da empresa e de seus funcionários;
condicionantes de projeto; ferramentas e equipamentos disponíveis; entre outros.
Nota-se, no entanto, que assim como na marcação da alvenaria, métodos de
execução diferentes, de forma geral, geram resultados (prazo de execução, posicionamento,
nível e prumo dos componentes etc.) também diferentes, o que seria esperado, dadas as
variáveis envolvidas. Porém, apesar de diferentes, o que é importante considerar na escolha
do método de execução é se o resultado, ao final do processo, atende ao projeto, ao
planejamento da obra, às premissas estabelecidas (prazo, custo, desempenho etc.), e às
tolerâncias admitidas pelo construtor e pela ABNT NBR 15961-2 (2011).
Serão abordadas neste trabalho algumas etapas dentro do processo de elevação,
bem como alguns aspectos relevantes.

8.5.1 Junta de argamassa
A junta de argamassa vertical, de acordo com a ABNT NBR 15961 (2011), deve ser
preenchida mediante aplicação de dois cordões de argamassa na parede lateral dos blocos,
de forma que a largura seja maior ou igual a 30 mm. A recomendação é que a argamassa
seja aplicada no momento do assentamento do bloco, utilizando-se colher de pedreiro (ou
outra ferramenta), de forma que, ao ser assentado, a argamassa lateral seja comprimida
(como ocorre com a junta horizontal) em função da pressão exercida pelo pedreiro.
A junta de argamassa horizontal é o elemento que faz a ligação entre as unidades de
alvenaria, e permite que os blocos possam ser assentados. Para isso, podem ser adotados
dois tipos de juntas horizontais:
a) Com preenchimento total dos septos (longitudinais e transversais);

228

b) Com preenchimento parcial dos septos (somente os septos longitudinais).
De acordo com a ABNT NBR 15961-2 (2011), a menos que esteja especificada no
projeto de alvenaria outra forma de aplicação, as juntas horizontais devem ser feitas
aplicando argamassa sobre os septos longitudinais e transversais dos blocos (Figura 149). A
ABNT

NBR

15961-1

(2011)

acrescenta

que,

se

as

juntas

horizontais

tiverem

argamassamento somente nas paredes longitudinais, e a resistência da parede for
determinada com base no ensaio de prisma ou pequena parede com argamassamento em
toda a área líquida dos blocos, a resistência característica à compressão simples da
alvenaria deve ser corrigida pelo fator 0,8.
A aplicação de argamassa sobre todos os septos do bloco (argamassamento total)
garante uma maior área de transferência de cargas (pois parte dos septos transversais dos
blocos também serão preenchidos), e consequentemente uma maior resistência da parede,
mas acarreta maior tempo de aplicação se comparado ao argamassamento parcial. Além
disso, dependendo da ferramenta utilizada para aplicação da argamassa nos septos
longitudinais (palheta ou meia-cana), é necessário utilizar outra ferramenta para aplicação
de argamassa nos septos transversais (por exemplo, utilizando a colher de pedreiro), o que
também acarreta perda de produtividade.
Figura 149: Junta de argamassa de assentamento - preenchimento total dos septos

Fonte: Ramalho (2013)
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Sendo assim, o preenchimento parcial dos septos deve ser utilizado somente quando
previsto no projeto de alvenaria estrutural.
No entanto, segundo Pozzobon (2003), o preenchimento parcial dos septos dos
blocos ocorreria, principalmente, ao se utilizar blocos vazados de concreto, pois as
espessuras iguais das paredes transversais e uma seção cônica dos vazados (necessária
para desenforma dos blocos durante sua fabricação), não permitiriam a sobreposição
completa dos septos transversais, o que levaria ao não preenchimento da junta (Figura 150).
Figura 150: Sobreposição parcial entre os septos transversais de fiadas subsequentes

Fonte: Pozzobon (2003)
Pozzobon (2003) sugere que, para que ocorra uma sobreposição vertical mais
adequada entre os septos dos blocos, o septo transversal central deve ter espessura
equivalente a duas vezes a espessura dos septos transversais externos mais a espessura
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da junta vertical. Dessa forma as paredes transversais dos blocos estariam sobrepostas
verticalmente.
Recomenda-se, portanto, que na ausência de especificação em projeto da forma de
aplicação da argamassa sobre os septos dos blocos, seja adotado o preenchimento total.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) recomenda que os cordões de argamassa sejam
aplicados sobre os blocos em uma extensão tal que não prejudique sua trabalhabilidade, em
função da exposição prolongada ao tempo.
A forma de aplicação dos cordões de argamassa varia conforme a ferramenta
utilizada: colher de pedreiro, bisnaga, palheta e meia-cana (canaleta). Apesar de possuírem
características particulares com relação ao método de aplicação, as três opções são
recomendadas, sendo que o fator preponderante na adoção de uma ferramenta em
particular é a adaptação do profissional.
No entanto, independentemente da ferramenta utilizada, a camada ou cordão de
argamassa de assentamento, aplicada sobre o bloco, deve apresentar ligeiro excesso de
material em relação à quantidade de argamassa que fica na parede após o assentamento
do bloco. A quantidade necessária é aquela suficiente para permitir o correto
posicionamento do bloco utilizando ferramenta adequada (colher de pedreiro), de forma que
ocorra uma compressão da argamassa e sua expulsão para fora da parede, gerando a
menor quantidade de resíduo possível.

8.5.2 Elevação das paredes
A elevação das paredes tem como objetivo executar as demais fiadas da alvenaria,
de forma a atingir a altura estabelecida em projeto para os diversos elementos que fazem
parte da parede (aberturas e vãos para esquadrias, elementos pré-moldados etc.), e por fim
o pé-direito definido para cada ambiente.
Para isso, é necessário estabelecer referências de nível, para que o operário possa
executar as fiadas de alvenaria e atingir a altura planejada, sem que para isso precise
extrapolar as tolerâncias admitidas, principalmente em relação à espessura da junta
horizontal de argamassa. Essas referências podem ser estabelecidas de várias formas,
dependendo do método e dos equipamentos utilizados para a marcação e elevação da
alvenaria. Seguem algumas formas recomendadas para se estabelecer tais referências.
a) Nos casos em que a marcação foi executada com a primeira fiada nivelada, a
própria alvenaria (topo dos blocos) pode ser utilizada como referência de nível para
as demais fiadas.
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Nesses casos, uma das formas de execução é definir uma fiada de referência (fiada
da cinta intermediária, da contraverga, ou a fiada que necessita andaime) para
concluir a primeira etapa da elevação. A partir desse ponto é feita nova verificação
do nível das paredes e se determina uma cota de referência que deve ser seguida
até o final da elevação. Neste caso o operário precisa ter em mãos uma trena, para
que ele mesmo controle a altura (cota) de cada fiada, de forma a atingir a altura
necessária.
b) Nos casos em que a marcação foi executada com a primeira fiada desnivelada,
devem ser estabelecidas referências de nível auxiliares.
Uma das formas é definir uma referência de nível intermediária, geralmente entre a
6ª e a 8ª fiada, e marcá-la em algum elemento da alvenaria (na armadura vertical,
por exemplo), em vários pontos do pavimento (Figura 151). A marcação de nível
pode ser feita utilizando mangueira de nível, nível alemão, equipamento de nível a
laser rotativo, entre outros. Essa marca é a referência do operário para controlar a
altura (cota) de cada fiada, de forma a atingir a altura necessária. Atingida a
referência de nível intermediária, é efetuada nova verificação do nível das paredes, e
se determina uma nova cota de referência (marcada na alvenaria ou na própria
armadura vertical) que deve ser seguida até o final da elevação.
Figura 151: Marcação de referência de nível da alvenaria na armadura vertical

Fonte: arquivo pessoal
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c) Uma última forma de se estabelecer uma referência de nível auxiliar é utilizando
equipamentos auxiliares, como o escantilhão (Figura 152). Nesses casos, o método
de execução da primeira fiada (nivelada ou desnivelada) não possui influência na
determinação da referência de nível. Esses equipamentos devem ser instalados, de
forma geral, no início e no fim das paredes principais do pavimento, de onde se
consiga transferir os níveis para as demais paredes.
Figura 152: Utilização de escantilhão como referência de nível para as fiadas

(a)

(b)

Fonte: (a) Silva (2012); (b) Equipaobra
Os escantilhões, após serem fixados no piso (normalmente com parafuso e bucha),
devem ser aprumados e nivelados, ajustando o nível da régua incorporada ao
equipamento ao nível de referência. A partir desse momento, o nível de todas as
fiadas já estará definido, bastando o operário executar cada uma a partir da
referência estabelecida.
O escantilhão, além de fornecer os níveis de referência para cada fiada, é utilizado
também como referência de prumo nos locais onde é instalado, que pode trazer
economia de tempo ao processo.
Porém é importante ressaltar que, na prática, sua utilização não se apresenta como
regra, tendo em vista uma série de fatores, como: custo inicial de aquisição;
necessidade de ser fixado e retirado da laje (no início e término do serviço) pode
trazer dificuldades e atrasos ao processo, em função da quantidade a ser instalada; é
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necessário que seja feita manutenção e conferência da planicidade do tubo principal,
para que tenha condições de uso; adaptação da mão de obra à utilização do
equipamento. Recomenda-se, portanto, que todos esses fatores sejam considerados
ao se decidir pelo uso do escantilhão.
Independentemente das referências de nível utilizadas para elevar a alvenaria, os
limites de espessura das juntas horizontais de argamassa (10 mm +ou- 3 mm) devem ser
sempre respeitados, principalmente nas fiadas de referência de nível intermediárias (entre 6ª
e 8ª fiadas), onde há uma tendência de se compensar, em alguns casos de uma só vez
(Figura 153), eventuais erros de altura.
Figura 153: Espessura da junta horizontal de argamassa além da tolerância permitida por
norma

Fonte: Ramalho (2013)
Cabe ressaltar que, conforme já comentado, juntas de assentamento horizontais com
espessuras que extrapolam as tolerâncias admitidas por norma não são admitidas, pois
podem interferir no desempenho da alvenaria, levando a uma redução significativa da
resistência à compressão da alvenaria.
Uma vez definida a forma com que as referências de nível serão passadas aos
operários, inicia-se o assentamento dos blocos, normalmente a partir dos cantos, onde
ocorre o encontro entre as paredes. Podem ser utilizadas basicamente duas técnicas para
se elevar a alvenaria:
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- executar as paredes de forma simultânea, fiada por fiada, esticando uma linha
contínua entre vários escantilhões e assentando os blocos somente em uma fiada
por vez (Figura 154);
Figura 154: Execução das paredes de forma simultânea, utilizando escantilhão

Fonte: Silva (2012)
- executar os chamados “castelos” nos cantos das paredes, elevando até uma
determinada altura, e completar a alvenaria entre os castelos (Figura 155).
Figura 155: Execução de “castelos”

Fonte: o autor
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O método mais comum é executar os chamados “castelos”, com ou sem o auxílio do
escantilhão. Neste método, os blocos de canto da alvenaria são assentados primeiramente,
empregando-se ferramentas e equipamentos adequados para garantia do prumo, nível e
alinhamento dos blocos (escantilhão, régua de prumo e nível, prumo de face).
Os “castelos” são elevados geralmente até no máximo a 8ª ou 9ª fiada (Figura 156),
ou até alguma fiada que possuam blocos canaleta a serem grauteados, como cintas
intermediárias (caso existam) e contravergas.
Figura 156: Elevação dos “castelos” até a 8ª fiada

Fonte: arquivo pessoal
Após a execução dos “castelos”, o restante da parede é preenchido, bastando esticar
uma linha entre os blocos da mesma fiada da cada “castelo”, com o auxílio de esticadores
de linha, e assentar os blocos na fiada correspondente.
A partir desse ponto, o mesmo procedimento se repete até o final da elevação,
executando “castelos” e preenchendo o restante da parede, porém utilizando andaimes, em
função da altura.
Importante ressaltar que não devem ser deixados nas paredes os chamados “dentesde-leão” (Figura 157) ou “bocas-de-lobo” (Figura 158), que são esperas deixadas na
alvenaria para dar seguimento a outras paredes. O motivo é que não se consegue assentar
os blocos adequadamente nessas situações, pois não é possível garantir que as juntas de
assentamento fiquem comprimidas, e dessa forma não se consegue transferir as cargas
verticais de modo adequado nesses locais.
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Figura 157: “Dentes-de-leão” deixados na alvenaria

Fonte: o autor
Figura 158: “Bocas-de-lobo” deixadas na alvenaria

Fonte: o autor
A ABNT NBR 15961-2 (2011) traz algumas recomendações em relação ao processo
de elevação da alvenaria estrutural.

237

- não é permitido o uso de qualquer tipo de calço no assentamento dos blocos;
- alvenarias assentadas recentemente devem ser protegidas da chuva, evitando que
a argamassa das juntas seja removida;
- os blocos não devem ser removidos de sua posição depois de assentados, para
que não percam a aderência com a argamassa; no caso de reacomodação do bloco,
a argamassa deve ser removida e o componente reassentado de forma correta;
- os blocos devem ser posicionados enquanto a argamassa tiver plasticidade e
trabalhabilidade adequadas ao assentamento.
Além disso, os blocos não devem ser assentados na alvenaria molhados. Um dos
motivos é pela dificuldade em se assentar o bloco na parede e garantir que ele fique na
mesma posição. Quando o bloco é assentado sobre a argamassa, é necessário que parte
da água da argamassa migre para o bloco, conferindo ao conjunto certa estabilidade para
que o componente não saia de sua posição. Além disso, os blocos podem retrair por efeito
de secagem, podendo acarretar no surgimento de patologias na alvenaria.
Outra recomendação diz respeito às instalações que cruzam a alvenaria nos locais
que possuem canaletas, onde devem ser deixados passantes na parede (Figura 159).
Figura 159: Passantes na alvenaria em tubos de PVC

Fonte: o autor
No caso das instalações elétricas, que normalmente ficam embutidas na parede,
devem ser executadas junto com a alvenaria. Os eletrodutos devem ser posicionados
durante a elevação, na medida em que as paredes forem sendo erguidas, principalmente
nos

locais

onde

existem

canaletas

grauteadas

(cintas

intermediárias,

vergas

e
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contravergas), ou então posicionados ao final da elevação, mas sempre antes do
grauteamento da cinta de respaldo, geralmente na última fiada.
O posicionamento dos eletrodutos durante a elevação, na medida em que as
paredes forem sendo erguidas, traz algumas implicações:
- é necessária a presença constante de um eletricista no pavimento, para passagem
das instalações e garantia do posicionamento;
- interferência no assentamento dos blocos na parede, pois é necessário “vestir” a
tubulação, e nesse momento o eletroduto pode sair de posição;
- concluído o assentamento dos blocos, todos os eletrodutos estarão posicionados, e
o grauteamento da cinta de respaldo pode ser feito em seguida.
Já o posicionamento dos eletrodutos ao final da elevação, antes do grauteamento da
cinta de respaldo, traz algumas vantagens em relação ao posicionamento durante a
elevação, e também algumas implicações:
- elimina a necessidade do eletricista durante a elevação da alvenaria, exceto para
os eletrodutos que cruzam vergas e contravergas, que devem ser posicionados antes
do grauteamento;
- elimina a interferência entre o eletroduto e o assentamento dos blocos, exceto nas
vergas e contravergas;
- pode ocorrer o estrangulamento dos vazados dos blocos, dificultando a descida das
tubulações. Neste caso, pode-se utilizar uma barra de aço para desobstruir a
passagem.
Recomenda-se, portanto, que os eletrodutos sejam posicionados após o término da
execução da alvenaria, porém antes do grauteamento da cinta de respaldo.
Importante ressaltar alguns aspectos que devem ser considerados em relação à
execução da alvenaria.
a) Posição de assentamento dos blocos.
Os blocos de concreto devem ser assentados com a face cuja espessura das
paredes seja maior para cima (Figura 160). Em função da conicidade interna dos vazados
dos blocos, necessária para que possa ser feita a desenforma dos blocos na fábrica, após
serem prensados, a espessura da parede em uma das faces é maior que a espessura na
outra face, sendo geralmente de 3 cm na face mais larga, e 2,5 cm na face mais estreita
(Figura 161).
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Figura 160: Posição de assentamento do bloco na parede, onde a face com as paredes
mais estreitas fica para baixo

Fonte: o autor
Figura 161: Face dos blocos com as paredes mais largas, à esquerda, e face com as
paredes mais estreitas à direita

Fonte: o autor
Os motivos pelos quais se recomenda essa posição do bloco para assentamento
são:
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- face do bloco cujas paredes são mais largas possui melhor acabamento da
superfície e das arestas, o que facilita o processo de assentamento do bloco e
garante melhor alinhamento;
- paredes mais largas facilitam a aplicação da argamassa, e diminuem a
possibilidade do cordão de argamassa cair no vazado do bloco.
b) Cuidados com a argamassa de assentamento durante a execução da alvenaria.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) traz algumas recomendações em relação à argamassa
de assentamento durante o processo de execução da alvenaria.
b.1) Durante a execução da alvenaria, a argamassa (dosada na obra, industrializada
etc.) deve ser acondicionada, após ser misturada, em argamassadeira metálica ou
plástica (caixas de argamassa), de tal forma que seu volume possa ser consumido
em até 2h30min. Durante esse período a argamassa pode ter sua consistência
ajustada através da adição de água por no máximo duas vezes, devido à perda de
água por evaporação. Após esse período a argamassa deve ser descartada.
b.2) A argamassa retirada em excesso das juntas, horizontais e verticais, pode ser
misturada novamente à argamassa fresca. No entanto, a argamassa que entrar em
contato com o piso ou com a plataforma do andaime deve ser descartada.
c) Ligação entre alvenaria estrutural e vedação.
Recomenda-se que, para a ligação entre a alvenaria estrutural e a alvenaria de
vedação, sejam previstas telas eletrossaldadas embutidas nas juntas horizontais de
assentamento das paredes, posicionadas no momento do assentamento dos blocos, a cada
duas ou três fiadas (Figura 162).
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Figura 162: Telas eletrossoldadas para ligação entre alvenaria estrutural e alvenaria de
vedação

Fonte: o autor
Importante ressaltar que as telas devem sempre ser dispostas seguindo as
determinações do projetista.
d) Ligação entre paredes de alvenaria estrutural.
Para a ligação entre paredes de alvenaria estrutural não amarradas entre si, utilizamse geralmente grampos em forma de “U” invertido, inseridos nos vazados dos blocos,
normalmente a cada duas fiadas, e grauteados posteriormente, promovendo dessa forma a
amarração entre as paredes.
Tal solução deve ser adotada somente em situações onde não é possível garantir a
ligação entre as paredes por amarração direta, através do intertravamento entre os blocos.

8.5.3 Vergas, contravergas e cintas
Ao longo da elevação da alvenaria normalmente são previstas cintas, vergas e
contravergas, que podem ser, conforme já visto, em blocos canaleta grauteados
posteriormente ou previamente, fabricadas em concreto pré-moldado, ou moldadas no local.
a) As cintas intermediárias e de respaldo devem ser executadas utilizando blocos
canaleta grauteados após o assentamento, em função do seu comportamento na
alvenaria. Nos casos em que não são utilizadas em substituição das vergas ou
contravergas, sua execução não requer maiores cuidados. Os blocos canaleta
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devem ser assentados conforme projeto, e as juntas verticais preenchidas (antes ou
após o assentamento), para evitar que o graute escorra quando for lançado. Antes
do lançamento do graute, alguns aspectos devem ser observados:
- verificar se a posição e bitola das armaduras estão corretas;
- verificar se todos os elementos passantes estão corretamente posicionados, como
eletrodutos, armadura vertical, tubos passantes etc. (Figura 163);
Figura 163: Elementos passantes através da canaleta

(a)

(b)

Fonte: (a) Silva (2012); (b) o autor
- verificar se todas as juntas verticais estão preenchidas;
- verificar se existem rebarbas de argamassa ou resíduos dentro das canaletas,
como argamassas endurecidas, pedaços de madeira, aço etc., que devem ser
retirados (Figura 164);
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Figura 164: Resíduos dentro das canaletas que devem ser retirados

Fonte: o autor
- verificar o fechamento dos cantos, onde podem ser usados gabaritos metálicos
(Figura 165), fôrmas de madeira, ou executado corte nas canaletas (45° ou cortes
retos, Figura 166).
Figura 165: Gabarito metálico para fechamento dos cantos em fiadas com blocos canaleta

Fonte: Silva (2012)
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Figura 166: Opções de corte a ser executado nos blocos canaleta para fechamento dos
cantos das fiadas de canaleta

Fonte: o autor
- verificar se as instalações passantes pelas canaletas (elétricas, hidrossanitárias
etc.) e outros elementos passantes foram adequadamente vedados, para evitar que o
graute escorra. A Figura 167 mostra eletrodutos passando através das canaletas, e
que precisam ser vedados junto ao bloco para evitar a perda do graute, e
eventualmente o entupimento dos pontos de elétrica na parede.
Figura 167: Ausência de vedação do eletroduto passante pela canaleta

Fonte: o autor
Recomenda-se que a vedação do espaço entre o eletroduto e a canaleta seja feita
com a própria argamassa de assentamento, logo após a passagem dos dutos,
envolvendo a tubulação (Figura 168).
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Figura 168: Preenchimento com argamassa do espaço entre eletroduto e furo na canaleta

Fonte: o autor
- as cintas de respaldo devem ser grauteadas antes da montagem das fôrmas de laje
ou do posicionamento de peças pré-moldadas de laje (Alexandre, 2008; ABNT
NBR15961-2, 2011; Sabbatini, 2003). No caso da montagem das fôrmas, o motivo é
evitar que ocorra o destacamento ou quebra dos blocos durante o processo, em
função de eventuais choques ou esforços laterais contra as paredes, inerentes ao
processo de execução. No caso das lajes pré-moldadas, o principal motivo é garantir
a sustentação e estabilidade das peças durante o processo de montagem, já que
todo o peso da laje será transmitido à alvenaria neste momento.
b) As contravergas podem ser executadas utilizando: blocos canaleta grauteados
após o assentamento; blocos canaleta grauteados fora do pavimento e transportados
ao local de utilização; peças pré-moldadas de concreto.
O processo de execução através de blocos canaleta grauteados após o
assentamento é muito semelhante ao processo de execução das cintas
intermediárias e cintas de respaldo, inclusive com relação aos aspectos a serem
considerados antes do lançamento do graute. Uma diferença que pode ocorrer é em
relação à posição da armadura, que em alguns projetos é especificada na parte
superior da contraverga. Nestes casos, recomenda-se grautear a canaleta até
preencher dois terços da altura, em seguida posicionar a armadura e completar o
restante com graute.
O processo de execução utilizando blocos canaleta grauteados fora do pavimento, e
transportado ao local de utilização, é idêntico ao processo utilizando peças prémoldadas de concreto, pois o conceito de pré-moldar um determinado elemento é o
mesmo.
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A Figura 169 mostra exemplos de peças pré-moldadas de concreto utilizadas como
contraverga. Cabe ressaltar que a contraverga da janela foi projetada em duas
partes, tendo sido utilizados dois pré-moldados, sendo que no meio do vão foi
previsto bloco de concreto. É necessário avaliar se tal solução, seccionando a
contraverga em duas partes, realmente cumpre sua função sem alterar o
desempenho da parede. De qualquer forma, recomenda-se que as contravergas
sejam sempre contínuas.
Figura 169: Peças pré-moldadas de concreto utilizadas como contraverga

Fonte: Silva (2012)
As peças pré-moldadas, de concreto ou utilizando blocos canaleta, devem ser
assentadas na alvenaria de forma semelhante à que se assenta um bloco de
concreto vazado. Deve se atentar para o prumo, alinhamento e nivelamento da peça
pré-moldada, respeitando o posicionamento conforme projeto e modulação da
parede.
c) As vergas, da mesma forma que as contravergas, podem ser executadas
utilizando: blocos canaleta grauteados após o assentamento; blocos canaleta
grauteados fora do pavimento e transportados ao local de utilização; peças prémoldadas de concreto.
O processo de execução através de blocos canaleta grauteados após o
assentamento é também muito semelhante ao processo de execução das cintas
intermediárias, cintas de respaldo e contravergas, inclusive com relação aos
aspectos a serem considerados antes do lançamento do graute. No entanto existem
algumas diferenças que devem ser consideradas.
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Uma delas se refere à posição da armadura, que normalmente é especificada em
projeto para ser posicionada na parte inferior das canaletas. Nestes casos, a
armadura deve ser posicionada antes do lançamento do graute.
Outra diferença se refere à necessidade de se utilizar escoramento provisório em
parte dos blocos, para permitir seu assentamento e grauteamento. Recomenda-se
que para o apoio provisório da verga, composta por blocos canaleta grauteados no
local, visando garantir sua estabilidade e posicionamento, sejam utilizados gabaritos
metálicos ou de madeira, conforme Figuras 170, 171, 172 e 173.
Figura 170: Gabarito de madeira para portas e janelas

Fonte: o autor
Figura 171: Gabarito metálico para portas e janelas

Fonte: arquivo pessoal
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Figura 172: Gabarito metálico para janela

Fonte: o autor
Figura 173: Gabarito metálico para porta

Fonte: o autor
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Recomenda-se também que os gabaritos ou apoios para as aberturas estejam
indicados no projeto de produção da alvenaria estrutural, incluindo pelo menos a
quantidade e dimensões de cada peça, principalmente se forem metálicos.
Algumas alternativas para apoio de vergas são utilizadas nas obras sem o devido
critério, a partir de adaptações feitas muitas vezes pelos próprios operários, mas que
devem ser evitadas (ou pelo menos avaliadas pelos responsáveis da obra), em
função dos riscos de acidente e problemas no posicionamento final das vergas
(Figura 174), e por isso não são recomendadas.
Figura 174: Apoios inadequados para vergas

Fonte: o autor
O processo de execução de vergas utilizando blocos canaleta grauteados fora do
pavimento, ou utilizando peças pré-moldadas de concreto, é muito semelhante ao
processo utilizado para executar contravergas utilizando peças pré-moldadas.
As peças pré-moldadas, de concreto ou utilizando blocos canaleta, devem ser
assentadas na alvenaria de forma semelhante à que se assenta um bloco de
concreto vazado. Deve se atentar para o prumo, alinhamento e nivelamento da peça
pré-moldada, respeitando o posicionamento conforme projeto e modulação da
parede.

8.5.3.1 Armadura de vergas, contravergas e cintas, executadas em blocos canaleta
Os processos de armadura das vergas, contravergas e cintas executadas em blocos
canaleta grauteados são muito semelhantes entre si, pois se tratam de elementos
horizontais na parede, nos quais as armaduras ficam posicionadas na mesma direção.
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Sendo assim, alguns cuidados devem ser tomados durante o processo de posicionamento
das armaduras, e devem ser considerados para os três elementos citados.
As armaduras devem ser colocadas nas canaletas de tal forma que a posição
especificada em projeto se mantenha durante o processo de grauteamento. A ABNT NBR
15961-2 (2011) sugere a utilização de espaçadores para garantir a posição e o cobrimento
especificados para as armaduras.
No entanto, nota-se na prática das obras a não utilização de espaçadores ou outros
dispositivos para tal finalidade, o que não é recomendado, principalmente em vergas, onde a
posição correta das armaduras tem papel importante tanto na transmissão dos esforços
para as laterais das aberturas, quanto para evitar deformação excessiva da verga. De
acordo com a norma de projeto de alvenaria estrutural de blocos de concreto (ABNT NBR
15961-2, 2011), o cobrimento mínimo é de 15 mm para armaduras envolvidas por graute
(desconsiderando a espessura do bloco).
Em alguns casos, devido à variação da geometria dos blocos canaleta
comercializados (Figura 175), principalmente na parte inferior (fundo da canaleta, onde a
armadura seria posicionada), pode não ser possível garantir a posição da armadura. Nesses
casos, o projetista deverá ser consultado sobre a solução a ser adotada, considerando os
blocos disponíveis para comercialização localmente.
Figura 175: Blocos canaleta com diferentes geometrias na parte inferior

Fonte: Blojaf
Normalmente os projetos indicam as armaduras nas elevações, mostrando sua
posição em relação ao bloco canaleta (parte inferior, intermediária ou superior) (Figura 176).
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Figura 176: Elevação com indicação da posição das armaduras na parte inferior em relação
ao bloco canaleta

Fonte: arquivo pessoal
Normalmente as cintas (intermediárias e de respaldo), vergas e contravergas são
especificadas com a armadura na face inferior da canaleta. Nestes casos, a armadura deve
ser posicionada antes do lançamento do graute. No entanto alguns projetos especificam a
armadura da contraverga na parte superior. Nesses casos, recomenda-se: grautear a
canaleta até a altura estabelecida para a armadura, em seguida posicionar a armadura e
completar o restante com graute (Figura 177); ou posicionar a armadura utilizando
dispositivo que garanta sua posição e promover o grauteamento.
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Figura 177: Posicionamento da armadura na parte superior da canaleta

Fonte: Equipe de obra

8.5.4 Pontos de graute vertical
Alguns aspectos devem ser observados antes e durante o processo de grauteamento
dos pontos de graute vertical.
A ABNT NBR 15961-2 (2011) traz algumas orientações.
a) Os vazados dos blocos devem estar alinhados e desobstruídos, sendo que as
rebarbas de argamassa não podem avançar mais de 13 mm sobre o vazado dos
blocos.
Essa rebarba de argamassa se refere às sobras desse material no interior dos
blocos, resultantes do processo normal de assentamento dos blocos e consequente
adensamento da argamassa (Figura 178).
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Figura 178: Rebarbas de argamassa no interior dos blocos, e que devem ser removidas

Fonte: o autor
Tendo em vista a dificuldade prática em se medir o quanto a sobra de argamassa
avançou sobre o vazado do bloco, e se ultrapassou a tolerância de 13 mm, deve-se
limpar a rebarba de argamassa em todos os pontos que forem grauteados, de forma
que toda a seção do furo fique desobstruída (Figura 179). Essa limpeza deve ser
executada pois a argamassa possui características diferentes do graute (resistência
à compressão, módulo de elasticidade etc.), e pode prejudicar o comportamento do
conjunto.
Figura 179: Seção do vazado do bloco desobstruída de rebarbas de argamassa

Fonte: o autor
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A limpeza do furo deve ser feita no momento em que a argamassa de assentamento
estiver seca, pois caso contrário poderia ocorrer um acúmulo de argamassa no
primeiro bloco, que depois de seca poderia obstruir o furo ou dificultar sua limpeza.
Para tanto, recomenda-se utilizar uma barra de aço de comprimento superior à altura
do trecho de parede que deverá ter os furos desobstruídos. Deve-se inserir a barra
de aço no vazado dos blocos, percorrendo os limites de suas paredes internas,
promovendo dessa forma a limpeza do furo.
Outra forma de promover a limpeza das rebarbas de argamassa, mas que precisa ter
sua eficácia avaliada, é utilizar ferramentas específicas (Figura 180), como sugerido
por Pozzobon (2003), mas que precisam ser adaptadas ou ajustadas para o tipo de
bloco a ser utilizado (pois a seção dos vazados dos blocos varia conforme a família,
o comprimento, o fabricante etc.). Além disso, nos casos em que a armadura já
estiver posicionada, é preciso verificar sua aplicabilidade.
Figura 180: Ferramenta para limpeza dos vazados dos blocos

Fonte: Pozzobon (2003)
b) Os vazados dos blocos devem ser molhados antes de se iniciar o lançamento do
graute.
Importante ficar atento ao processo de molhagem dos furos dos blocos para que não
ocorram excessos, pois uma quantidade exagerada de água no furo poderia
prejudicar determinadas características do graute (por exemplo, a resistência à
compressão, por aumentar a relação água/cimento).
c) Devem ser criadas janelas de visita nos pontos de graute, para limpeza prévia
(antes do grauteamento) e inspeção da operação de grauteamento.
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A quantidade de janelas a serem criadas no ponto de graute vertical depende da
quantidade de etapas de grauteamento. Ou seja, se forem previstas duas etapas de
grauteamento, sendo a primeira até a 7ª fiada e a segunda da 8ª em diante, deve ser
criada uma janela de visita na 1ª fiada e outra na 8ª fiada.
Após executada a limpeza do ponto de graute através da janela de visita
(manualmente, ou utilizando alguma ferramenta, ou mesmo jato de água sob
pressão), retirando todos os resíduos que possam prejudicar o contato direto entre o
graute e a laje, a abertura feita no bloco deve ser tampada. Normalmente se utiliza
madeira, mas podem ser usados também chapas metálicas, ou outros dispositivos
para evitar que o graute vaze pela abertura.
Para travar a placa de madeira na posição correta, deve-se amarrá-la junto à
armadura. Essa amarração pode ser feita com arame recozido, que é o método mais
comum, apesar de não ser o ideal. O motivo é que, após o grauteamento, deve-se
remover a chapa de madeira cortando o arame. Dependendo do tipo e espessura do
revestimento, utilizando gesso diretamente sobre a parede, por exemplo, pode
ocorrer a oxidação do arame e manchar o revestimento. Para que isso não ocorra,
recomenda-se aplicar tinta anti-corrosiva sobre as pontas de arame após serem
cortadas.
Recomenda-se utilizar formas de amarração da chapa de madeira com materiais
plásticos, por exemplo a fita hellermann (Figura 181).
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Figura 181: Sequência de execução da limpeza e fechamento da janela de inspeção com
chapa de madeira, utilizando fita hellermann para fixação

Fonte: o autor
É comum encontrar nas obras outras soluções para tampar a janela de visita, como:
- utilizar placa de isopor entre a chapa de madeira e a alvenaria, para evitar que
escorra parte da pasta do graute na parede, que pode ser interessante quando se
aplicam revestimentos de baixa espessura (3 a 5 mm) diretamente sobre a parede,
como gesso ou revestimentos argamassados de baixa espessura;
- encostar um bloco na parede tampando o furo, que pode ser utilizado, mas com
cuidado, pois o bloco não está fixado.
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8.5.4.1 Armadura dos pontos de graute vertical
O processo de armadura dos pontos de graute vertical consiste no seu
posicionamento nos vazados dos blocos correspondentes, e posterior fixação nos
arranques, normalmente feita com arame recozido. Da mesma forma que a armadura de
cintas, vergas e contravergas, as armaduras dos pontos de graute vertical devem ser
colocadas de tal forma que a posição especificada em projeto se mantenha durante o
processo de grauteamento. A ABNT NBR 15961-2 (2011) sugere a utilização de
espaçadores para garantir a posição e o cobrimento especificados para as armaduras.
Nos casos em que a armadura é posicionada antes do assentamento dos blocos,
recomenda-se que seja amarrada ao arranque em pelo menos dois pontos diferentes, para
garantir a estabilidade da armadura durante a elevação da alvenaria, e o contato com a
armadura de arranque (Figura 182).
Figura 182: Amarração das armaduras com arame recozido

Fonte: o autor
Nos casos em que a armadura é posicionada após o assentamento dos blocos,
recomenda-se amarrar a armadura no arranque em pelo menos um ponto, sendo que o
ideal são dois pontos de amarração.

8.5.5 Grauteamento
Antes de iniciar o processo de grauteamento das cintas, vergas, contravergas e
pontos de graute vertical moldados no local, alguns cuidados devem ser tomados.
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A ABNT NBR 15961-2 (2011) faz algumas observações em relação à mistura e
transporte do graute.
a) Após a mistura, a partir da adição de água, o graute deve ser utilizado em até
2h30min, exceto se for adicionado aditivo retardador de pega.
b) O graute deve ser transportado sem que ocorra segregação ou perda de
componentes.

Para o grauteamento de canaletas geralmente não existem empecilhos, sendo
necessário apenas o cuidado para que a ferragem não saia da posição definida em
projeto, e que as canaletas não sejam quebradas ou deslocadas de sua posição no
momento do lançamento.
Para o lançamento do graute nas canaletas podem ser utilizados baldes metálicos,
ou outros equipamentos que minimizem as perdas durante o processo, e que permitam
agilidade na execução do serviço (Figura 183).
Figura 183: Preenchimento das canaletas com graute utilizando balde metálico

Fonte: Silva (2012)
Durante o grauteamento das canaletas, deve-se promover o adensamento manual
do graute, utilizando colher de pedreiro ou outra ferramenta adequada. Além disso, deve-se
garantir que o graute fique nivelado com o topo do bloco, preenchendo totalmente a seção
do bloco canaleta, e sem apresentar ressaltos (Figura 184).
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Figura 184: Preenchimento total com graute e nivelamento com o topo do bloco

Fonte: Silva (2012)
A Figura 185 mostra uma situação em que o graute não preencheu totalmente a
canaleta, o que não é recomendado.
Figura 185: Preenchimento inadequado da canaleta com graute

Fonte: o autor
Para o grauteamento dos pontos de graute vertical, também não existem maiores
empecilhos, sendo necessário apenas o cuidado para que a ferragem não saia da
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posição definida em projeto, que deve ser ajustada manualmente, se necessário, para a
posição correta (centro do bloco) durante o grauteamento. Além disso, as armaduras
devem ser amarradas aos arranques, de tal forma que sua posição na base também
seja garantida.
Para o lançamento do graute nos furos verticais, recomenda-se que sejam utilizados
baldes metálicos apropriados, ou outros equipamentos que minimizem as perdas durante o
processo, e que permitam agilidade na execução do serviço (Figura 186).
Figura 186: Balde metálico apropriado para lançamento de graute

Fonte: Equipaobra
Segundo a ABNT NBR 15961-2 (2011), a altura máxima de lançamento do graute
deve ser de 1,6 m, exceto se for garantida sua coesão sem que ocorra segregação, através
do uso de aditivos. Nesse caso a altura máxima permitida é de 2,8 m. Além disso, durante o
lançamento do graute, deve ser feito adensamento manual utilizando haste com diâmetro
entre 10 e 15 mm, e comprimento suficiente para atingir toda a extensão do furo. Não é
permitido o uso da própria armadura vertical do ponto de graute para o adensamento.

8.5.6 Controle do processo de elevação da alvenaria
O processo de elevação da alvenaria demanda que uma série de controles seja feita,
tendo em vista as inúmeras atividades executadas, e as implicações que podem gerar em
termos de segurança estrutural da edificação, produtividade, qualidade e segurança do local
de trabalho.
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O controle do processo de elevação da alvenaria deve ser feito de forma constante,
ao longo das atividades, para que os serviços transcorram da forma como foram planejados
e projetados, e dentro das tolerâncias admitidas.
Sendo assim, ao longo da elevação da alvenaria, uma série de serviços devem ser
controlados, tendo em vista principalmente os parâmetros necessários para liberação da
alvenaria, pois sua qualidade final será o resultado do processo de execução e controle.
Seguem sugestões dos principais itens de verificação para ficha de controle do
processo de elevação da alvenaria:
a) Juntas:
- espessura e preenchimento das juntas de assentamento horizontais e verticais;
- espessura e tratamento das juntas de dilatação e juntas de controle;
- acabamento das juntas, retirando as rebarbas e sobras de argamassa que possam
prejudicar o revestimento da parede.
b) Modulação e qualidade da alvenaria:
- alinhamento e prumo das paredes;
- nivelamento das fiadas;
- posição e dimensão dos vãos (aberturas de portas e janelas) na alvenaria;
- posicionamento dos blocos e componentes especiais (bloco hidráulico, bloco
elétrico, componentes pré-moldados etc.);
- existência de blocos soltos;
- posição e assentamento de peças pré-moldadas;
- amarração entre as paredes, verificando a existência de juntas a prumo ou
amarrações inadequadas.
c) Materiais:
- condição de utilização e manuseio dos materiais e componentes (argamassa,
bloco, graute, armadura, peças pré-moldadas etc.);
- sobras, resíduos e desperdício de material;
- reaproveitamento de materiais (argamassa e graute);
- prazos de utilização da argamassa e do graute.
d) Cintas, vergas e contravergas:
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- preenchimento da seção do bloco canaleta com graute e nivelamento com o topo;
- escoramento adequado das vergas;
- quantidade, posição, bitola e comprimento das armaduras;
- controle do nivelamento, principalmente da cinta de respaldo.
e) Ponto de graute vertical:
- limpeza das janelas de visita;
- quantidade, posição, bitola, comprimento e traspasse das armaduras;
- adensamento do graute;
- pontos de graute com janelas de visita nas fiadas onde forem necessárias, em
quantidade correspondente ao número de etapas de grauteamento.
f) Instalações:
- posição e adequação das instalações ao projeto.
Para que a etapa de elevação possa ser liberada para dar início à execução da laje,
devem ser estabelecidos parâmetros de controle de aceitação dos serviços. Dessa forma,
seguem os principais parâmetros, baseados principalmente na ABNT NBR 15961-2 (2011),
que devem fazer parte da ficha de liberação de serviço (comumente denominadas fichas de
verificação de serviço - FVS). É importante ressaltar que tais parâmetros correspondem às
tolerâncias máximas permitidas pela Norma, e cabe ao responsável pela execução do
empreendimento definir as tolerâncias admitidas na obra, que devem ser iguais ou mais
restritivas.
- espessura da junta horizontal e vertical deve ser de 10 mm, com tolerância de +ou- 3 mm;
- tolerância de desalinhamento da parede de +ou- 2 mm/m, e máximo de +ou- 10 mm;
- tolerância para o nivelamento da junta horizontal de 2 mm/m, e máximo de 10 mm;
- tolerância para o alinhamento das juntas verticais de 2 mm/m, e máximo de 10 mm;
- tolerância para o desaprumo de +ou- 2 mm/m, máximo de +ou- 10 mm por piso, e máximo
de +ou- 25 mm na altura total do edifício;
- tolerância para o nivelamento da fiada de respaldo de +ou- 10 mm;
- a resistência característica estimada de prisma deve ser maior ou igual à resistência
especificada de projeto.
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Ainda segundo a ABNT NBR 15961-2 (2011), caso a condição de controle da
resistência da alvenaria não preveja o ensaio de prisma, uma das seguintes situações deve
ser atendida:
- em obras de maior exigência estrutural (somente nos pavimentos onde o ensaio de prisma
puder ser prescindido), e nas obras de menor exigência estrutural, os ensaios de
caracterização e recebimento de blocos devem estar aprovados, para que a alvenaria seja
aceita e consequentemente liberada;
- ainda em obras de maior exigência estrutural, a amostra de argamassa é aceita se o seu
coeficiente de variação for inferior a 20%, e o valor médio maior ou igual ao especificado no
projeto; a amostra de graute é aceita se seu valor característico for igual ou superior ao
especificado no projeto.

8.6

Execução da alvenaria em meio pavimento
Em algumas situações pode ser necessário executar simultaneamente, no mesmo

pavimento, a alvenaria e a laje, ou seja, metade do pavimento está executando a alvenaria
estrutural, enquanto a outra metade montando a forma da laje e concretando. Tal situação
pode ocorrer quando o empreendimento possui somente uma torre, ou quando, dadas as
circunstâncias da obra, apenas uma torre está sendo executada.
Nesses casos, para que as equipes de alvenaria e de laje não fiquem paradas ou se
deslocando de um serviço para o outro, normalmente se divide o pavimento em duas partes,
e as equipes (alvenaria e laje) executam suas atividades ao mesmo tempo. A divisão do
pavimento pode ocorrer de duas formas: no caso de pavimentos onde foi prevista junta de
dilatação, a divisão normalmente ocorre neste local, coincidindo com a junta (Figura 187); no
caso de pavimentos sem junta de dilatação, a divisão geralmente é feita dividindo a
edificação em duas partes equivalentes, passando pelas paredes de divisa de
apartamentos, e próximo aos vãos de escada e elevador, de forma a minimizar a quantidade
de paredes interceptadas (Figura 188).
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Figura 187: Divisão do pavimento para execução da alvenaria estrutural e laje
simultaneamente, para edificação com junta de dilatação

Fonte: o autor
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Figura 188: Divisão do pavimento (trechos A e B) para execução da alvenaria estrutural e
laje simultaneamente, para edificação sem junta de dilatação

Fonte: o autor
Para as duas situações, com ou sem junta de dilatação, alguns aspectos devem ser
observados.
- Deve-se iniciar a execução da alvenaria (a partir do primeiro pavimento a ser
executado) sempre pelo trecho do pavimento que contempla a escada, de tal forma que o
acesso ao pavimento superior fique garantido.
- As cotas para marcação das paredes devem ter suas referências contidas em cada
trecho, ou seja, as paredes não devem ser cotadas a partir de referências localizadas fora
do trecho em execução.
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- As etapas da alvenaria, seja marcação ou elevação, devem considerar como
“limites” do pavimento o próprio trecho em execução, sendo que as atividades devem ser
executadas normalmente dentro desses limites.
- O processo de marcação da alvenaria, seja por eixos de referência ou através da
locação dos blocos chave (a partir de referências no pavimento térreo), deve ser feito
considerando a inexistência de aproximadamente meio pavimento de laje (pois a laje estará
sendo executada junto com a alvenaria).
O processo de marcação por eixos de referência em meio pavimento (Figura 189)
pode ser feito usando ganchos na periferia da edificação, chumbados na cinta de respaldo,
como é feito na marcação do pavimento inteiro, mas utilizando blocos ou ganchos auxiliares,
que têm como objetivo transferir as referências de eixo para o centro do pavimento, de
forma que possam ser acessados sem interferir na montagem da forma da laje. O processo
de execução é feito da seguinte forma: transferir os eixos do pavimento térreo para os
ganchos de periferia no pavimento em execução; esticar linha de náilon entre os ganchos de
periferia; marcar no gancho interno a referência de eixo, ou assentar bloco auxiliar no
pavimento, de forma que uma das faces coincida com o alinhamento do eixo; retirar a linha
de náilon e continuar o processo de execução da alvenaria.
Figura 189: Execução da alvenaria em meio pavimento - processo de marcação por eixos de
referência

Fonte: o autor
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Já o processo de marcação da alvenaria através da locação de blocos chave em
meio pavimento (Figura 190), sem a utilização de eixos de referência, pode ser feito locando
parte dos blocos de forma direta, a partir de referências do pavimento térreo, e parte usando
ganchos de referência na periferia da edificação, semelhante ao que é feito na marcação por
eixos de referência, para locar os blocos que estiverem no centro do pavimento, ou onde
não for possível locar de forma direta a partir do térreo.
O processo de execução pode ser feito da seguinte forma: transferir os eixos do
pavimento térreo para os ganchos de periferia no pavimento em execução; esticar linha de
náilon entre os ganchos de periferia; assentar bloco chave no pavimento, a partir do
cruzamento entre as linhas; retirar as linhas de náilon, continuar o processo de locação de
blocos chave a partir de referências do pavimento térreo; executar a alvenaria.
Figura 190: Execução da alvenaria em meio pavimento - processo de marcação através da
locação de blocos chave

Fonte: o autor
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- Por fim, as referências de nível devem ser as mesmas para ambos os trechos,
principalmente no que se refere à altura dos peitoris, à cota superior dos vãos de janela e
porta, e à cota da fiada de respaldo.
No caso específico dos pavimentos que não possuem juntas de dilatação, deve-se
atentar para a sequência de execução da alvenaria, montagem e concretagem da laje em
cada trecho, de forma que as equipes consigam executar os serviços de forma simultânea, e
que os tempos sejam equivalentes, para que não fiquem parados. Para tanto, uma das
formas é executar a primeira etapa da alvenaria de forma incompleta nos locais de
interseção com o outro trecho. Quando se inicia a montagem da laje, faz-se o complemento
do restante da alvenaria no mesmo trecho, e em seguida finaliza a alvenaria do pavimento.
O processo de execução pode ser feito da seguinte forma, ilustrado na Figura 191:
- momento 1: executar a alvenaria do trecho A (primeira etapa do pavimento zero);
- momento 2: executar o complemento da alvenaria do trecho A (complemento da
primeira etapa do pavimento zero), e iniciar a montagem da laje do pavimento zero
no trecho A;
- momento 3: executar a alvenaria do trecho B (segunda etapa do pavimento zero),
concluir a montagem e concretar a laje do pavimento zero no trecho A;
- momento 4: executar a alvenaria do trecho A (primeira etapa do pavimento 1),
montar e concretar a laje do pavimento zero no trecho B (segunda etapa do
pavimento zero);
- momento 5: executar o complemento da alvenaria do trecho A (complemento da
primeira etapa do pavimento 1), e iniciar a montagem da laje do pavimento 1 no
trecho A;
- momento 6: executar a alvenaria do trecho B (segunda etapa do pavimento 1),
concluir a montagem e concretar a laje do pavimento 1 no trecho A;
- momento 7 em diante: repetir os momentos 4, 5 e 6, nesta ordem, para os
pavimentos seguintes.
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Figura 191: Execução da alvenaria e laje em meio pavimento, de forma simultânea, sem
junta de dilatação

Fonte: o autor
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9
9.1

CONCLUSÕES
Sobre a consecução do objetivo
O objetivo deste trabalho consistiu em elaborar recomendações para um documento

técnico, abordando as etapas de definição de materiais, especificações e detalhes de
projeto, desempenho, execução e controle da produção, que possam ser adotadas
futuramente como uma minuta ou um texto base de um código ou manual de práticas
racionalizadas para alvenaria estrutural de blocos de concreto.
O trabalho foi estruturado de tal forma que as recomendações fossem inseridas ao
longo do texto, no momento em que cada assunto fosse sendo discutido, de acordo com a
seguinte lógica: revisão bibliográfica – análises e discussões - recomendações. Foi
considerado que as recomendações seriam baseadas justamente nas análises e discussões
acerca da revisão bibliográfica e da experiência profissional do autor.
O método utilizado se mostrou adequado, tendo em vista que:
- as recomendações abordaram as diversas etapas do processo de produção da
alvenaria estrutural, como estabelecido no objetivo do trabalho;
- a forma de abordagem, que em linhas gerais se deu através da revisão bibliográfica
sobre os diversos temas, acompanhadas de análises e discussões, permitiu que as
recomendações estivessem inseridas no contexto da discussão, o que é importante
para uma melhor compreensão dos motivos que embasaram tais recomendações,
que por sua vez, no entendimento do autor, é fundamental para que o documento
possa ser adotado como uma minuta ou texto base de um manual ou código de
práticas.
Foram apresentadas recomendações que abrangem:
•

os principais materiais utilizados na alvenaria estrutural de blocos de concreto, como:
bloco de concreto estrutural, argamassa de assentamento, graute e armadura;

•

o projeto de alvenaria estrutural e suas especificações, detalhes construtivos, e
interfaces com os diversos elementos da edificação;

•

os aspectos importantes a serem considerados nos projetos de alvenaria estrutural
de blocos de concreto, relativos ao desempenho de edifícios construídos com esse
sistema, baseados principalmente na ABNT NBR 15575 (2013);

•

as etapas de execução e controle da alvenaria estrutural de blocos de concreto.
Portanto, considera-se que o objetivo deste trabalho foi atendido.
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9.2

Sobre as contribuições e recomendações do trabalho
Podem ser destacadas algumas contribuições e recomendações decorrentes da

realização deste trabalho, quais sejam:
•

Foram estabelecidas recomendações sobre o encadeamento e a logística dos
processos de produção da alvenaria estrutural em suas várias etapas, explicitando
inclusive as interferências e os impactos que uma etapa pode gerar na outra;

•

Foram formalizadas e documentadas, em um documento único, uma série de
recomendações e práticas racionalizadas para a alvenaria estrutural de blocos de
concreto, a partir de informações obtidas em projetos e canteiros de obra, que muitas
vezes não são disseminadas no meio técnico. A partir desse trabalho, espera-se que
essas informações possam ser replicadas e difundidas, e dessa forma contribuir para
o desenvolvimento da alvenaria estrutural, e por consequência, do setor da
construção civil;

•

Foi recomendada a revisão do limite máximo de 5 mm para a descontinuidade
vertical das paredes, estabelecido pela ABNT NBR 15961-2 (2011), em função dos
impactos que determinadas tolerâncias de execução da alvenaria (prumo,
desalinhamento horizontal, locação da alvenaria e largura dos blocos) podem
acarretar na descontinuidade da parede.

9.3

Sugestões de pesquisas futuras
Sugerem-se, para pesquisas futuras, que sejam abordados os aspectos de uso,

manutenção e durabilidade das edificações em alvenaria estrutural de blocos de concreto,
evidenciando os cuidados necessários e recomendando as boas práticas, a partir do
histórico de reclamações dos clientes e relatórios de assistência técnica das empresas. A
partir das informações contidas nesses relatórios, evidenciar os pontos com maior
ocorrência de reclamações e suas causas, que seriam base para eventualmente rever
procedimentos e boas práticas de projeto e execução.
Sugere-se também que sejam estudadas metodologias e procedimentos para
controle do processo de execução da alvenaria estrutural, visando à sua replicabilidade e
adequação aos possíveis métodos de execução, onde seriam estabelecidos parâmetros e
critérios de controle para cada serviço, a partir das determinações e tolerâncias de Norma.
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