
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL - EEC 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

Empreendimento Flora Park II 

 

 

 

 

Álvaro Pereira do Prado Neto 

Edgard de Oliveira Peluso 

Valdinei Tadeu Alves de Carvalho 

   

 

 

GOIÂNIA 

 2015  



Álvaro Pereira do Prado Neto 

Edgard de Oliveira Peluso 

Valdinei Tadeu Alves de Carvalho 

 

 

 

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás 

para obtenção do título de Engenheiro Civil. 

Orientador: Profº. PhD. Gilson Natal Guimarães 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015



Alvenaria Estrutural 3 

 
 

Álvaro Pereira do Prado Neto 

Edgard de Oliveira Peluso 

Valdinei Tadeu Alves de Carvalho 

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, como 

requisito para obtenção do título de Engenheira Civil. 

Orientador: Profº. PhD.Gilson Natal Guimarães 

 

 

 

Aprovada em ______ / ______ / ______. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. PhD.Gilson Natal Guimarães        (Presidente) 

Universidade Federal de Goiás 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ronaldo Barros Gomes           (Membro) 

Universidade Federal de Goiás 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Jeovan Pereira das Virgens         (Membro) 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

Atesto que as revisões solicitadas foram realizadas: 

 

______________________________________ 

                               Orientador 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             4 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Resistência Característica à compressão axial, absorção e retração dos 
blocos.........................................................................................................................16 

Tabela 2 – Caracterização da amostra......................................................................45 

Tabela 3 – Determinação da absorção de água........................................................46 

Tabela 4 – Determinação de área líquida..................................................................46 

Tabela 5 – Amostra dos blocos de 4MPa...................................................................46 

Tabela 6 –Análise dimensional dos blocos de 4MPa.................................................47 

Tabela 7 –Dimensão dos furos e raios das mísulas dos blocos de 4MPa.................47 

Tabela 8 - Determinação da resistência dos blocos de 4MPa...................................48 

Tabela 9 –Idade dos blocos de 4MPa........................................................................49 

Tabela 10 –Amostra dos blocos de 7MPa..................................................................49 

Tabela 11 –Análise dimensional dos blocos de 7MPa...............................................50 

Tabela 12 –Dimensão dos furos e raios das mísulas dos blocos de 7MPa...............50 

Tabela 13 - Determinação da resistência do bloco de 7MPa.....................................51 

Tabela 14 - Idade dos blocos de 7MPa......................................................................52 

Tabela 15 - Determinação da resistência do prisma de 7 MPa, com graute de 
15MPa........................................................................................................................52 

Tabela 16 - Determinação da resistência do prisma de 4 MPa, com graute de 
10MPa........................................................................................................................53 

Tabela 17 - Determinação da resistência do prisma de 7 MPa, sem graute.............54 

Tabela 18 - Determinação da resistência do prisma de 4 MPa, sem graute.............54 

 

 

 

 

 

 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             5 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 – Organograma da elaboração de um projeto de canteiro........................26 

Figura 02 – Planta do Apartamento Tipo com Suíte..................................................30 

Figura 03 – Planta do Apartamento Tipo sem Suíte..................................................31 

Figura 04 – Implantação da Arquitetura.....................................................................31 

Figura 05 – Planta do Sobrado Geminado.................................................................32 

Figura 06 – Caderno de Projetos com vista de cada parede.....................................32 

Figura 07 – Prismas e Blocos preparados para ensaio para controle tecnológico....33 

Figura 08 – Vigas Jacaré pré-moldadas na obra.......................................................33 

Figura 09 – Transporte dos pré-moldados na obra....................................................34 

Figura 10 – Máquina de corte dos blocos para instalação das caixas elétricas........34 

Figura 11 – Prancha para movimentação de carga entre os pavimentos..................35 

Figura 12 – Alvenaria em execução, 1º pavimento realizado e início do 2º 

pavimento...................................................................................................................35 

Figura 13 – Edifício com o último pavimento em execução.......................................35 

Figura 14 – Edifício pronto para entrega....................................................................36 

Figura 15- Baias dos agregados................................................................................36 

Figura 16- Balança.....................................................................................................36 

Figura 17 – Esteira.....................................................................................................38 

Figura 18 - Silo do cimento.........................................................................................38 

Figura 19 - Misturador e prensa.................................................................................38 

Figura 20 - Controle automatizado da produção........................................................39 

Figura 21 - Capeamento dos blocos..........................................................................40 

Figura 22 – Layout do Canteiro Inicial........................................................................41 

Figura 23 – Layout do Canteiro com Armazenamento definido.................................43 

Figura 24 – Esquema da logística adotada para diminuir o tempo ocioso por falta de 

materiais.....................................................................................................................44 

Figura 25 – Carrinho para Blocos...............................................................................44 

 

 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             6 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 7 

1.2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 10 

1.2.1. OBJETIVOS GERAIS ................................................................................................ 10 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 10 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................................... 11 

2.1. BREVE HISTÓRICO .......................................................................................................... 11 

2.2. PRINCIPAIS ENSAIOS ...................................................................................................... 13 

2.2.1. ENSAIO À COMPRESSÃO SIMPLES DE PRISMA ............................................. 13 

2.2.1.1. ANÁLISE DIMENSIONAL (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA) (ABNT 

NBR 12118: 2013, item 4) ......................................................................................................... 14 

2.2.1.2. ÁREA LÍQUIDA (ABNT NBR 12118: 2013, item 5.2.2) .................................... 14 

2.2.1.3. ABSORÇÃO (ABNT NBR 12118: 2013, item 5.2.1) ......................................... 15 

2.2.1.4. COMPRESSÃO SIMPLES (ABNT NBR 12118: 2013, item 6) ........................ 16 

2.3. PROJETO (NBR 15.961:2011) ......................................................................................... 16 

2.4. PLANEJAMENTO DE OBRA ............................................................................................ 23 

2.5. PRODUTIVIDADE .............................................................................................................. 27 

3. OBRA ........................................................................................................................................... 30 

3.1. CARACTERIZAÇÃO E DADOS GERAIS: ...................................................................... 30 

3.2. VISITA À FÁBRICA ............................................................................................................ 36 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................... 41 

4.1. ESTUDO DE CASO: .......................................................................................................... 41 

4.1.1. LAYOUT DO CANTEIRO: ......................................................................................... 41 

4.1.2. PRODUTIVIDADE: ..................................................................................................... 42 

4.2. ENSAIOS.............................................................................................................................. 45 

5. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 56 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 58 

 

 

 

 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             7 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A alvenaria estrutural é considerada uma técnica construtiva bastante 

tradicional, utilizada pelo homem desde a antiguidade. Sendo o principal elemento 

de alvenaria a rocha. Porém, a partir de 4.000 a.C., a argila fora introduzida, 

incorporada à composição, tornando possível a produção de tijolos. Com o passar 

dos anos e o consequente aumento do conhecimento empírico, os processos de 

construção foram otimizados. Logo, atualmente é possível encontrar uma grande 

variabilidade de blocos, de diferentes tamanhos e resistências. Possibilitando 

dinamizar as construções em alvenaria estrutural. 

Trata-se, portanto,de um processo construtivo, no qual as paredes têm 

função estrutural, ou seja, são autoportantes. Dessa maneira, fica encarregada da 

transmissão das cargas até a fundação. Diferentemente da alvenaria convencional, 

na qual esta é utilizada como elemento de vedação. Na alvenaria estrutural, a 

resistência depende unicamente das unidades de alvenaria argamassadas. Que 

podem ser compostas por: blocos de concreto, blocos cerâmicos ou, ainda, de tijolos 

cerâmicos maciços. Todos com grande capacidade resistente à compressão. Essas 

unidades devem agir como uma combinação íntegra para resistir aos esforços de 

compressão e, de acordo com a conveniência do projeto, podem ser usadas barras 

de aço. Estas se ligam à alvenaria por meio de grauteamento, para resistir a 

esforços de tração e propiciar maior homogeneidade ao conjunto monolítico. 

Entretanto, este método não possui muita resistência à força cortante, 

nem à grandes esforços de tração. Tais considerações indicam o uso da alvenaria 

estrutural preponderantemente nas regiões geográficas mais estáveis, onde não 

haja a possibilidade de ocorrência de abalos sísmicos, como é o caso do Brasil 

(NASCIMENTO NETO, 1999). 

Uma obra de alvenaria bem planejada destaca-se pela total ausência de 

"rasgos" nas paredes para as instalações elétricas e hidrossanitárias. A inexistência 

de retrabalho, durante a execução, também é caminho-crítico. O que reflete na 
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qualidade e na produtividade da obra. Dessa forma, este método proporciona melhor 

organização do canteiro de obras, eliminando etapas construtivas como execução 

de pilares e vigas. Obtendo-se tempo e custo reduzidos para a execução do 

empreendimento. Principalmente em relação aos sistemas construtivos 

convencionais, disseminados em larga escala, que utilizam quantidade de materiais 

superior à da alvenaria estrutural e geram muitos resíduos. 

No Brasil, há uma crescente demanda por projetos de edifícios em 

alvenaria estrutural, pois gera uma gama de vantagens, entre elas: redução de área 

de fôrmas; reduçãodo consumo de aço; diminuição da espessura de argamassade 

revestimento, ou até a ausência desta, em ambientes internos; possibilidade de pré-

fabricação de componentes estruturais, que é o caso dos pré-moldados; limpeza e 

racionalização do canteiro de obras; redução dos desperdícios; e diminuição 

dosprocedimentos em obra, principalmente com o emprego da alvenaria não 

armada. 

Este sistema, geralmente, é muito utilizado em prédios nos quais existam 

pavimentos tipo modularizados e repetições de layout. Quando bem utilizado, 

planejado e gerenciado, é ideal para reduzir tempo e custo da obra, por ser um 

sistema de simples execução.Todavia, muitos cuidados devem ser tomados no que 

se refere ao projeto e à execução da obra. Uma vez que as correções de erros 

podem onerar, e muito, a obra. 

Neste trabalho é mostrado o estudo de materiais, métodos, projetos e o 

acompanhamento da obra, de modo a minimizar perdas por superprodução de 

elementos, substituição, estoque e transporte de materiais, elaboração de produtos 

defeituosos, bem como as perdas processuais, na execução. Consequentemente, 

implicando na mitigação de custo e desperdício. 

Sobre a parte que se refere à execução da alvenaria estrutural, temos 

estes fatores importantes que serão discutidos neste trabalho: 

a) Industrialização 

b) Padronização 

c) Racionalização 

d) Produtividade 
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e) Problemas atuais 

 

No que tange à industrialização, sabe-se que a ICC - Indústria da 

Construção Civil - no Brasil é, na sua grande maioria, pouco industrializada e 

extremamente tradicional. É verdade que existem empresas que apostam na 

inovação e em novas tecnologias, porém são a minoria. Temos muito mais 

consolidado a cultura antiga de construção, com o uso de fôrmas de madeira, pouco 

maquinário, técnicas executivas arcaicas, falta de padrão de execução, pouco 

conferência de serviços, tempo de planejamento totalmente não conforme e 

praticamente não realístico e/ou aplicável, dentre muitos outros fatores que fazem 

com que o potencial industrial que a construção utiliza ainda é ínfimo nos dias de 

hoje. 

Nos últimos anos, a ICC passou e têm passado por várias mudanças, 

devido à uma necessidade e quem sabe um próprio processo de “seleção natural” 

do mercado, ou seja, o mais forte sobrevive. E neste caso o mais forte é aquele que 

possuir maior conhecimento e souber utilizar melhor as ferramentas disponíveis hoje 

(que são infinitamente superiores à de algumas décadas) para execução da sua 

obra. Nesse contexto, a alvenaria estrutural é uma tecnologia mais industrializada do 

que a tradicional. 

Então agora têm-se algo da indústria que é a padronização. É 

relativamente escassa na ICC devido à efemeridade das obras, gerando uma 

verdadeira falta de gerenciamento e aumento do desperdício. Segundo Griffith 

(1988) e Horner (1987), a padronização e simplificação dos procedimentos são 

extremamente impactantes no que se refere à produtividade. Baxandale (1987) 

demonstrou em seus estudos uma perda média de 49% do tempo do operário e em 

tabelas mais atuais, temos dados que nos dizem 30% aproximadamente (PINI 2003, 

Ed 75). 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo do processo 

construtivo em alvenaria estrutural, analisando desde o projeto até a execução, 

avaliando a produtividade e a racionalização. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliar a produtividade em obras em alvenaria estrutural e efetuar 

comparações com a alvenaria de vedação; 

b) Identificação de perdas e desperdícios em obra e consequente proposta de 

soluções. 

c) Realizar uma ampla revisão da literatura, procurando novas soluções para 

aumentar a racionalização e a consequente redução de perdas e 

desperdícios em obras; 

d) Acompanhar uma obra em alvenaria estrutural para realizar a verificação dos 

procedimentos utilizados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta revisão bibliográfica serão abordados temas pertinentes ao assunto 

do trabalho visando dar o embasamento teórico necessário para uma melhor 

compreensão dos dados coletados e uma consequente análise mais coerente. 

Inicialmente será mostrado um breve histórico da alvenaria estrutural, 

citando, entre outros, o início de sua utilização, sua evolução no decorrer do tempo e 

o estado atual. O estudo da origem e evolução desta e de qualquer técnica é 

importante para uma melhor compreensão do processo. 

Em seguida serão apresentados os principais ensaios feitos com os 

materiais constituintes da alvenaria estrutural, o que possibilitará um melhor 

entendimento dos resultados dos laudos obtidos. Também será abordado o projeto 

da alvenaria, mostrando os principais passos e métodos de cálculo, demonstrando a 

importância dos mesmos. 

O planejamento de obra e a produtividade também serão abordados, 

mostrando como o assunto é abordado por outros autores e analisando a 

possibilidade de inclusão das soluções estudadas na obra em questão. 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO 

A alvenaria estrutural é um processo construtivo em que se utilizam as 

paredes de alvenaria da habitação para resistir às cargas, em substituição aos 

pilares e vigas utilizados nos sistemas de concreto armado, aço ou madeira. Tal 

sistema, é utilizado desde a antiguidade, sendo que dessa época até o início do 

século XX foram executadas de forma empírica, o que resultava em estruturas mais 

robustas quando comparadas com as utilizadas hoje em dia. 

Segundo Duarte (1999) as edificações em alvenaria estão entre as 

construções que têm maior aceitação pelo homem, não somente hoje, como 

também nas civilizações antigas. Edificações monumentais em alvenaria de pedras 
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e tijolos ainda permanecem de pé, após mais de 2.000 anos passados de sua 

construção, e algumas sendo ainda utilizadas, num testemunho da durabilidade e 

aceitação deste material e deste sistema construtivo ao longo do tempo. 

Acredita-se que a dificuldade em trabalhar e construir utilizando pedras de 

grandes dimensões fez os povos da antiguidade trabalharem com peças de menores 

dimensões, ou seja, os tijolos. As dimensões reduzidas e a mistura de agregados 

diversos com aglomerantes possibilitaram o aparecimento e o desenvolvimento de 

obras com arcos e abóbadas, no qual os Assírios, por volta do final do segundo 

milênio a.C., parecem ter sido os primeiros a utilizá-los na construção de grandes 

fortalezas, com estrutura totalmente em alvenaria. (ROMAN et al., 1999, p. 07). 

Antes do advento das estruturas de aço ao final do século XIX, do 

concreto armado e posteriormente o concreto protendido no século XX, todas as 

soluções estruturais eram feitas com alvenaria ou de madeira. Entretanto, a partir do 

início do século passado, com o advento do concreto armado e do aço, que 

possibilitaram a construção de estruturas esbeltas e de grande altura, com peças de 

reduzidas dimensões, a utilização da alvenaria não foi tratada na forma de sistema 

construtivo técnico como as construções de concreto armado. Em consequência as 

pesquisas e o desenvolvimento da alvenaria se estagnaram e neste período a sua 

utilização ficou relegada a construções de pequeno porte. 

Somente no século XIX foram desenvolvidas teorias racionais visando o 

dimensionamento das edificações, o primeiro relato do uso racional da alvenaria 

estrutural realizado com estudos teóricos e experimentais foi publicado na Índia em 

1923 por A. Brebner. A partir desta época um grande número de pesquisas foram 

desenvolvidas com o intuito de equacionar o comportamento da alvenaria estrutural 

(MULLER, 1989 apud SILVA, 2003). 

Na década de 50 a utilização de alvenaria ganhou novo impulso após a 

realização de experimentações na Europa, com isso foi possível a criação de novas 

normas para o projeto e a execução de obras, fazendo com que as mesmas se 

tornassem competitivas, comparadas as demais técnicas existentes. (CAMACHO, 

2001, p. 09). 
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2.2. PRINCIPAIS ENSAIOS 

2.2.1. ENSAIO À COMPRESSÃO SIMPLES DE PRISMA 

O procedimento de cálculo de edificações segundo o ensaio de 

compressão simples de prisma é definido pela norma ABNT NBR 15961-1:2011, ao 

passo que o método de execução do ensaio é descrito pela ABNT NBR 15962-

1:2011. Segundo a norma ABNT NBR 15961-1:2011 a resistência característica à 

compressão simples da alvenaria fk deve ser determinada com base no ensaio de 

paredes ou ser estimada como 70% da resistência característica da compressão 

simples de prisma fpk ou 85% da de pequena parede fppk. 

Devido à dificuldade de execução de ensaio de parede ou de pequena 

parede, o ensaio mais comum é o de compressão simples de prisma. Tal ensaio é 

regulado pela ABNT NBR 15961-2:2011 e, deve ser executado com blocos, 

argamassas e grautes de mesma origem e características dos que serão 

efetivamente utilizados na estrutura. O número de corpos de prova não deve ser 

inferior a 12. 

No método de controle padrão, cada pavimento de cada edificação 

constitui um lote para coleta de amostras. O número de amostras de cada lote é 

sempre constituído de no mínimo 12 prismas, sendo seis para ensaio e seis para 

eventual contraprova. 

A resistência característica do elemento de alvenaria obtida nos ensaios 

deve ser igual ou superior à resistência característica especificada pelo projetista 

estrutural. Para amostragem menor do que 20 e maior do que seis corpos de prova, 

a resistência característica é o valor calculado da seguinte forma: 

𝑓𝑒𝑘,1 = 2 [
𝑓𝑒(1)+𝑓𝑒(2)+⋯+𝑓𝑒(𝑖−1)

𝑖−1
] − 𝑓𝑒(𝑖)                                 (eq.01) 

Sendo  

i=n/2, se n for par; 

i=(n-1)/2, se n for ímpar. 
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Onde 

n é o número de corpos de prova; 

𝑓𝑒(𝑖)São os valores de resistência à compressão individual dos corpos de prova 

da amostra, ordenados crescentemente. 

Se as juntas horizontais tiverem argamassamento parcial (apenas sobre 

as paredes longitudinais dos blocos) e se a resistência for determinada com base no 

ensaio de prisma, moldados com a argamassa aplicada em toda a área líquida dos 

blocos, a resistência característica à compressão simples da alvenaria deve ser 

corrigida pelo fator 0,80. 

A norma ABNT NBR 12118: 2013 determina os métodos de ensaio para 

blocos de concreto simples e a ABNT NBR 6136: 2013 determina os requisitos 

necessários. Os principais ensaios e os consecutivos requisitos são: 

2.2.1.1. ANÁLISE DIMENSIONAL (LARGURA, COMPRIMENTO E 

ALTURA) (ABNT NBR 12118: 2013, item 4) 

Para cada dimensão do corpo de prova, devem ser realizadas pelo menos 

três determinações em pontos distintos na face de maior espessura das paredes do 

bloco, com resolução de 1mm.O valor de cada dimensão do corpo de prova é o 

resultado da média de pelo menos três determinações. 

As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos são de ±2,0mm para 

a largura e ±3,0mm para a altura e para o comprimento, em relação a dimensão 

nominal do bloco. 

2.2.1.2. ÁREA LÍQUIDA (ABNT NBR 12118: 2013, item 5.2.2) 

A área líquida é a área média da seção perpendicular aos eixos dos furos, 

descontadas as áreas médias dos vazios. Esta determinação pode ser executada 

sempre que todas as seções paralelas à seção de trabalho puderem ser admitidas 

iguais e constantes. 
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Para a execução do ensaio primeiramente são lidas as dimensões do 

corpo-de-prova. Em seguida é determinada a massa do corpo-de-prova saturado e, 

também a massa aparente; que é obtida com a saturação do corpo-de-prova e 

posterior imersão em água à temperatura de (23±5ºC) e a massa é determinado por 

meio de uma balança hidrostática. 

De posse desses valores é calculada a área líquida, de cada corpo-de-

prova, em milímetros quadrados, com a seguinte equação: 

𝐴𝑙𝑖𝑞 =
𝑚2−𝑚4

ℎ𝛾
∗ 1000                                               (eq.02) 

Onde: 

 Aliq é a área líquida em milímetros quadrados; 

 m2 é a massa do corpo-de-prova saturado, em gramas; 

 m4 é a massa aparente do corpo-de-prova, em gramas; 

 h é a altura média do corpo-de-prova, medida na direção perpendicular à 

seção de tralho, em milímetros; 

 𝛾é a massa específica da água utilizada no ensaio, em gramas por centímetro 

cúbico; 

2.2.1.3. ABSORÇÃO (ABNT NBR 12118: 2013, item 5.2.1) 

Deve ser realizada a secagem e posterior saturação do bloco. A absorção 

é determinada por meio da equação: 

𝑎 =
𝑚2−𝑚1

𝑚1
∗ 100                                                                                                   (eq.03) 

Onde 

a é a absorção total, expressa em porcentagem (%); 

m1 é a massa do corpo de prova seco em estufa, expressa em gramas (g); 

m2 é a massa do corpo de prova saturado, expressa em gramas (g). 
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Os valores limites para a absorção são os mostrados na Tabela 1. 

2.2.1.4. COMPRESSÃO SIMPLES (ABNT NBR 12118: 2013, item 6) 

Os blocos são divididos em três classes, sendo elas a A, B e C. Os 

valores de resistência individual dos blocos varia de acordo com a classe, 

entretanto, o valor da resistência não deve ser inferior a resistência nominal 

constante em projeto. A resistência mínima exigida para cada classe se encontra na 

Tabela 1. Neste caso, também se aplica a equação (eq.01), para a análise dos 

resultados dos ensaios. 

Tabela 1- Resistência Característica à compressão axial, absorção e retração dos blocos. 

 

Classificação 

Classe Resistência 

característica 

(MPa) 

Absorção (%) Retração 

(%) Individual Média 

Com função 

estrurural 

A fbk ≥ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 6,0  

 

≤ 0,065 

B 4,0 ≤ fbk < 8,0 ≤ 10,0 ≤ 8,0 

Com ou sem 

função 

estrutural 

 

C 

 

fbk ≥ 3,0 

 

≤ 12,0 

 

≤ 10,0 

(Adaptado de ABNT NBR 12118: 2013) 

 

2.3. PROJETO (NBR 15.961:2011) 

O método construtivo em alvenaria estrutural começou a ser implantado, 

nacionalmente, a partir dos anos 1970, na região Sudeste, no estado de São Paulo. 

Foi pouco utilizado durante a década de 1980 e no início dos anos 1990. Nas últimas 

duas décadas passou a ganhar força de mercado, principalmente devido o caráter 

industrial, de grande racionalização dos procedimentos executivos que o constituem. 

Entretanto, foi necessário resolver, através de projetos, problemas que 

historicamente eram enfrentados. Fissuração por retração nos blocos, baixa 

resistência à compressão axial simples dos blocos e a dilatação térmica da laje de 

cobertura impermeabilizada foram alguns dos fatores limitantes dessa tecnologia. 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             17 
 

Atualmente, esse sistema de construção encontra-se em expansão no 

Brasil. Possibilitando a execução de obras mais esbeltas e com relativa flexibilização 

no layout. Logo, é imprescindível o uso de modelos de cálculo refinados, mais 

precisos, que representem de maneira adequada o comportamento estrutural do 

edifício. 

É possível encontrar estudos que tangem aos métodos de iteração, aos 

modelos de cálculo referentes às ações horizontais em prédios em alvenaria, como 

os de Nascimento Neto (2002).  Responsável por analisar e avaliar diferentes 

modulações, tipos de modelagem estrutural no contraventamento destes edifícios. 

Com destaque para a discretização das paredes e dos lintéis, ou vergas e 

contravergas. 

Nesta análise, emprega-se um pórtico, plano ou espacial, conforme o 

número de encontro de paredes, que equivalha ao conjunto monolítico autoportante. 

Esse tipo de modelagem é crucial ao longo do desenvolvimento do projeto de 

empreendimentos altos. Representando, dessa forma, adequadamente a 

distribuição interna da rigidez estrutural da obra. Permitindo, sobretudo, a avaliação 

sistemática e metódica da consideração desses elementos, comumente empregados 

em aberturas e vãos, no modelo de cálculo.  

Um dos modelos é o de contraventamento com uso de painéis isolados. 

Desconsiderando o efeito de acoplamento gerado pelas vergas e contravergas, 

pelos lintéis. Conforme prescreve a norma NBR 15.961:2011, Alvenaria Estrutural, 

Blocos de Concreto, primeira parte, considera-se a composição com flanges. 

Segundo Nascimento Neto, tal modelo satisfaz de forma exata o processo de 

projetar estruturas nas quais as ações de vento não são fatores primordiais no 

dimensionamento desses painéis monolíticos. 

No caso de prédios em que essa condição torna-se válida, tende-se a 

dimensionar, por meio de outros modelos, de maneira bastante conservadora. 

Levando em consideração a adoção exacerbada da quantidade de grauteamento 

vertical, ou ainda na definição de resistências maiores em prismas e blocos de 

alvenaria. Há outro modelo de cálculo, que incorpora o efeito de eventuais vãos e 
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aberturas nos painéis anteriormente “cegos”. Indiretamente, considera o uso de 

lintéis, que reduzem a rigidez daqueles painéis. 

Descrito de forma detalhada nas teses de Drysdale (2008) e Parsekian 

(2012). Nos quais, resumidamente, deve-se calcular a inércia de um painel cego, 

sem abertura, e subtrair a inércia virtual que corresponda às áreas de aberturas. 

Logo, de maneira descontínua, que resista ao momento de tombamento, é 

equivalente ao uso de diversas partes de painéis num único painel. Ou seja, 

interpretá-los como partes integrantes de apenas uma seção descontínua. 

Para usar seguramente esse modelo, todavia, é preciso garantir que a 

ligação, exercida por elementos entre os painéis de contraventamento, seja alta, 

elevada. Podendo assumir, então, a linearidade da distribuição das tensões normais 

da seção descontínua. Se a situação não se enquadrar nesse modelo, é primordial 

que se adote modelos baseados em pórticos equivalentes, quiçá em métodos de 

elementos finitos. Dada a maior representatividade das condições de contorno, das 

vinculações e da rigidez interna dos elementos estruturais. 

As análises acima apresentadas têm, inclusive, o objetivo de avaliar a 

capacidade do modelo para representar o real comportamento da estrutura de 

edifícios esbeltos, múltiplos pavimentos, que vêm sendo projetados com alvenaria 

estrutural no Brasil. Pode-se utilizar um terceiro modelo de cálculo, que emprega 

pórticos para cada direção de atuação de força horizontal. Cuja disposição seja 

espacial, tridimensional. De acordo com a posição previamente definida em planta 

baixa, no projeto de modulação do prédio. 

Além da ação das flanges, são considerados os efeitos das paredes 

grauteadas. Logo, é uma superposição dos dois primeiros modelos, com a diferença 

de analisar de forma tridimensional. As barras verticais, criadas com auxílio de 

escantilhões e posterior grauteamento, são dispostas nos centros gravitacionais das 

composições que formam as seções que devem ser analisadas. Já que as vergas e 

contravergas continuam situadas nas posições originais da parede, e a ligação entre 

estes elementos e as barras verticais ocorre por trechos rígidos – ora calculados por 

ligações rotuladas, ora considerando vínculos elásticos, de acordo com a 

conveniência do calculista. 
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Contemplando, além desses elementos para simulação do 

comportamento estrutural, recursos “nós mestres”. Para compatibilizar os 

deslocamentos pavimento por pavimento, os correlacionando, de modo a simular a 

ação da laje, de diafragma rígido. Assim, efeitos de excentricidade da torção no 

plano do pavimento e das forças horizontais entram nos resultados deste modelo 

(Nascimento Neto, 2000). Usualmente, as lajes dessas estruturas autoportantes pré-

fabricadas são moldadas in loco e içadas por gruas. 

Os trechos extremos das paredes absorvem as maiores intensidades de 

momento. Isso acontece, pois se localizam mais distantes aos centros de gravidades 

de cada painel, usado no cálculo. A partir de dimensionamento à flexo-compressão, 

estudos experimentais indicam que as primeiras fissuras que podem surgir, nessas 

estruturas, estão nas vergas e contravergas. Se estas forem muito rígidas, pode-se 

dispensar a necessidade de verificação desses elementos (Sousa Medeiros, 2013), 

o que vai de encontro à norma NBR 15.961-1. 

Tais elementos, portanto, só se assemelham aos lintéis quando da 

suficiência na taxa de armaduras, de combate à flexão e ao cisalhamento, presente 

na sua composição. Pode-se concluir que o emprego da armadura transversal é 

essencial para garantir o íntegro funcionamento da seção de um lintel, por meio de 

trechos de fiadas de alvenaria e trechos de laje. Obrigatória, principalmente, sobre 

aberturas de portas. No caso de janelas, desde que se atendam os critérios 

adequados ao comportamento de viga-parede, pode-se dispensar o procedimento 

citado. 

Por avaliarem adequadamente a distribuição de esforços inter-painéis de 

contraventamento, estimando os esforços nas vergas e contravergas, modelos 

embasados em pórticos equivalentes, tais quais o terceiro modelo apresentado, são 

seguros e eficazes para o desenvolvimento de edifícios em alvenaria estrutural. 

A resistência à compressão de paredes e pilares é, sem dúvidas, na 

alvenaria estrutural, o dimensionamento crucial no que tange à segurança da 

edificação. Estes elementos são definidos de acordo com um constante k, igual a 

cinco, multiplicada pela espessura do bloco, da largura do elemento. Se o resultado 
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desse produto for menor ou igual ao comprimento do elemento monolítico, tem-se 

um pilar de alvenaria estrutural. Caso contrário, tem-se uma parede. 

Deve-se atentar, também, para limites presentes em normas 

regulamentadoras, nas quais a espessura mínima, para elementos que pertençam a 

edifícios com mais de dois pavimentos, seja de 14 centímetros e a máxima esbeltez 

(𝜆) da peça, em casos de elementos não armados, igual a 24. Atendidos tais 

critérios de cálculo, a normal resistente de cálculo é expressa por: 

𝑁rd = 𝑓𝑑  A R                                                   (eq.04) 

 

Sendo:  

Nrd: força normal resistente de cálculo 

fd: resistência de cálculo à compressão da alvenaria 

A: área da seção resistente 

R: coeficiente redutor devido à esbeltez, dado por  𝑅 = 1 −  (
𝜆

40
)³ 

Multiplicando a normal de cálculo por um coeficiente de segurança das 

cargas, é possível calcular a normal solicitante de cálculo, considerando a carga a 

qual se está submetida a estrutura: 

𝑁𝑘 = c 𝑁𝑘                                                       (eq.05) 

Considerando: 

Nd: normal solicitante de cálculo 

c: coeficiente de segurança das cargas 

Nk: normal característica 

A resistência de cálculo da alvenaria é dada pela expressão limitante da 

normal solicitante a um valor menor ou igual à normal resistente: 

𝑁𝑑 < 𝑁𝑟𝑑                                                       (eq.06) 

A resistência característica da alvenaria é determinada, então, pela 

expressão a seguir: 
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𝑓𝑑 =
fk

c
<=> 𝑓𝑘 = 𝑓𝑑  c                                        (eq.07) 

Com: 

fk: resistência característica da alvenaria 

A sugestão para a resistência para o bloco a ser utilizado tem relação 

com a eficiência entre a resistência do prisma, no qual fpk=0,7.fk, e a resistência do 

bloco. Já a resistência característica do graute pode ser adotada como o dobro da 

resistência característica do bloco. No que se refere à argamassa, recomenda-se 

que sua resistência média seja de 70% a 100% da do bloco, na área líquida. De 

acordo com a NBR 10.837:1989, Cálculo de Alvenaria Estrutural com Blocos 

Vazados de Concreto. 

O bom comportamento da alvenaria estrutural está relacionado ao fato da 

argamassa “trabalhar”, atuar de maneira confinada pelo bloco, devido ao seu módulo 

de deformação menor do que o deste. A compressão dela é triaxial, beneficiando o 

conjunto, ao fazer com que sua resistência seja maior à de um corpo de prova de 

argamassa comprimido uniaxialmente, por exemplo. O controle de obras de 

alvenaria exige a apuração do valor real da resistência à compressão e, havendo 

eventual necessidade, do valor dos módulos de deformação. Logo, a medição 

indireta, mais fácil de fazer, simplifica o controle durante o processo construtivo. 

É interessante ressaltar que, no caso de vigas em alvenaria estrutural, 

diferentemente de vigas em concreto armado, o uso de armaduras transversais não 

é necessário ao longo de toda a extensão do elemento. Devem-se prover, de forma 

obrigatória, armaduras transversais nas regiões nas quais o bloco de alvenaria não 

dispõe de resistência suficiente para absorver as tensões de cisalhamento. 

Quanto o dimensionamento ao momento fletor, a NBR 15.961-1:2011 

estabelece limites para o momento resistente (Mrd) e para a razão entre o braço de 

alavanca e a altura útil. Não permitindo que se ultrapasse metade da resistência de 

cálculo de escoamento da armadura, fyd, e respeitando a armadura longitudinal 

mínima de 10% da área da seção. Em caso de blocos totalmente grauteados, a 

resistência de compressão na flexão se iguala à resistência à compressão simples.  

𝑀𝑟𝑑 <  0,4 𝑓𝑑  b d²                                                 (eq.08) 
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Sendo: 

Mrd: momento resistente de dimensionamento 

d: altura útil 

b: braço de alavanca 

A resistência característica ao esforço cortante depende, assim, da taxa 

de armadura longitudinal. E é obtida pela expressão a seguir: 

𝐹𝑣𝑘 =  0,35 + 17,5p <  0,7 𝑀𝑃𝑎                                  (eq.09) 

Considerando: 

Fvk: resistência característica ao esforço cortante 

p: taxa de armadura longitudinal 

A norma permite a majoração desse valor, desde que o limite absoluto de 

1,75MPa seja atendido, no caso de vigas em balanço ou bi-apoiadas. Em virtude do 

uso de um fator que depende da relação entre valores máximos do momento fletor e 

da força de cisalhamento. 

[2,5 –  0,25 (
Mmáx

Vmáx d
)]  >  1                                        (eq.10) 

Desde que: 

Mmáx: valor máximo do momento fletor 

Vmáx: valor máximo da força de cisalhamento 

O cortante que pode ser absorvido pela alvenaria é obtido em: 

𝑉𝑎 =  𝑓𝑣𝑑  b d                                                      (eq.11) 

Sendo: 

Va: cortante que pode ser absorvido pela alvenaria 

fvd: resistência de cálculo ao cisalhamento da alvenaria 

Nos locais nos quais a força cortante de cálculo (Vd) supera o valor da 

equação acima, deve-se haver armadura de combate ao cisalhamento. 

Considerando o posicionamento de estribos na vertical, a área de armadura será: 
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𝐴𝑠𝑤 =
[(Vd−Va)S]

fs d
                                                (eq.12) 

Com: 

Asw: área de aço 

Vd: força cortante de cálculo 

S: espaçamento 

Lembrando que o espaçamento máximo não deve ser superior a 30cm 

nem inferior a 0,5.d. E que este deve respeitar a modulação horizontal da alvenaria, 

para que os estribos possam ser dispostos no interior dos furos verticais dos blocos 

vazados. Determinada essa armadura transversal, verifica-se, enfim, o seu valor 

mínimo: Asw,mín= 0,05%  b s. 

Neste trabalho serão utilizados programas de cálculo através de planilhas 

simples e esquemas planos (vistas frontais, laterais e superiores). Verificando os 

esforços horizontais, verticais, fletores e torsores, que foram explanados acima. 

 

2.4. PLANEJAMENTO DE OBRA 

Um dos aspectos que é de fundamental importância na alvenaria 

estrutural no que tange o método construtivo em si é o planejamento logístico da 

obra como um todo. Portanto, elaborando maneiras racionais e pensadas se 

consegue aproveitar de maneira plena o grande potencial que essa tecnologia 

construtiva oferece. 

A alvenaria estrutural tem como diferencial sua alta produtividade e 

redução de desperdícios na obra. Ela tende a se comportar como uma obra que 

demanda mais tecnologias construtivas e de maneira mais industrializada, sendo 

assim, altamente competitiva no mercado atual que busca fortemente essas 

características. 

Para abordar sobre esse tema, separaram-se em 04 (quatro) principais 

tópicos que afetam substancialmente o sistema construtivo: 
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 Padronização dos processos 

Neste ponto, o que é diretamente afetado no método construtivo da 

alvenaria estrutural é a produtividade. Na ausência de uma padronização 

tanto dos materiais quanto dos processos executivos em si, não se consegue 

extrair de maneira plena o potencial deste método construtivo. (MÓDULO DE 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE 

CONCRETO, ABCP, JUNHO DE 2002). 

No entanto, caso se possua a referida padronização e funcionando 

de maneira adequada, obtém-se uma melhora extremamente positiva. Uma 

experiência que possui este intuito é o PBPQ-H – Programa Brasileiro de 

Produtividade e Qualidade no Habitat. 

 Planejamento da obra 

 

O planejamento da obra afeta completamente todo o sistema 

construtivo da alvenaria estrutural. Ao contrário das estruturas de concreto 

armado, a falta de um planejamento pode levar a atrasos grandiosos que 

podem até comprometer toda a obra. 

Entrega dos materiais, falta de compatibilizações, erros de 

execução e outros pontos semelhantes são, com certeza, majorados 

negativamente na alvenaria estrutural. Tem-se como exemplo a falta de 

compatibilização que, se não feita de maneira adequada, a solução sairá bem 

mais cara e demorada, principalmente as instalações, pois não são permitidos 

“rasgos” nas paredes de alvenaria estrutural. Ainda existe a questão dos erros 

executivos: o prumo de uma parede em alvenaria estrutural não pode ter o 

mesmo rigor que uma alvenaria de vedação. Ele deve ser bem superior, pois 

compromete a parte estrutural do prédio, que pode vir até ao colapso caso 

não seja respeitada. 

 

 Logística do canteiro 

 

Outro tópico crítico para a execução de alvenaria estrutural, a 

logística de um canteiro de obras afeta também a execução desse método 
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construtivo. Uma vez que os próprios blocos são por natureza mais pesados e 

usados em alta quantidade, o seu recebimento e transporte interno deve ser 

previamente pensado para que ele não mine a vantagem da rápida execução 

da alvenaria estrutural. 

Tem-se então a determinação do arranjo físico e do fluxo no 

canteiro. Ele preocupa-se com a localização física dos recursos de 

transformação. Definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as 

instalações, máquinas, equipamentos e pessoal. Além disso, determina a 

maneira segundo a qual os recursos transformados fluem através da 

operação (SLACK, N. 1997). 

Existem basicamente 04 (quatro) tipos de arranjos: Celular, 

Processo, Produto e Posicional. A obra se encaixa no último, em que se tem 

como características: 

a) Flexibilidade muito alta do produto; 

b) Alta variedade de tarefas executadas no produto; 

c) Programação complexa das atividades; 

d) Custos unitários altos. 

Uma vez que se possui um arranjo físico adequado, obtém-se uma 

série de benefícios como fazer um uso racional do espaço, aumentar o 

controle gerencial, melhor do nível de conforto para a mão-de-obra envolvida 

e aumento significativo da segurança. 

Um organograma é apresentado na fugura 1 para exemplificar 

resumidamente a elaboração de um projeto de canteiro (definitivo na logística 

do mesmo) 
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Figura 1 - Organograma da elaboração de um projeto de canteiro. 

  

Além do próprio layout dos transportes internos dos materiais e 

pessoas, deve-se também atentar sobre o transporte externo à obra, que 

deve ser pensado previamente de modo a não comprometer o rendimento da 

obra. 

 

 Tecnologias construtivas 

Como a alvenaria estrutural é por si só mais industrializada e 

racional, o emprego de tecnologias construtivas e equipamentos são de um 

ganho altamente significativo. 

O aumento da industrialização nas obras de alvenaria estrutural 

deve-se principalmente à mudança de nível da qualidade adotando-se 

soluções que provocam mudança de mentalidade, otimização dos processos 

e padronização de processos, como citado anteriormente (APLICAÇÃO DE 

DIRETRIZES DE RACIONALIZAÇÃO CONSTRUTIVA PARA A EVOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL NÃO ARMADA, Luiz Sérgio Franco, 1992). 

adaptado SOUZA,U.E.L.,2000 
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O uso de equipamentos como gruas para transportes verticais e içar 

peças demasiadamente pesadas reduz o tempo de obra e, consequentemente, 

diminuição dos custos. O uso também da “palheta” ou desempenadeira estreita, ou 

até da bisnaga com argamassa de assentamento fluida para a elevação da alvenaria 

também representam ganho de produtividade da construção. “Kits” hidráulicos, 

blocos com caixas de passagem elétricas previamente instaladas, argamassadeiras, 

“kits” de portas prontas, vergas e contra-vergas pré-fabricadas ou pré-moldadas, 

escadas pré-moldadas (maciças ou do tipo “jacaré”), argamassas usinadas entre 

várias outras tecnologias combinadas à alvenaria estrutural resultam em ganho de 

tempo, alta produtividade, melhor controle e qualidade e redução de custo total da 

obra (MANUAL TÉCNICO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, ABCI). 

2.5. PRODUTIVIDADE 

Segundo a indústria da construção civil, a alvenaria estrutural é um dos 

sistemas construtivos mais competitivos para empreendimentos residenciais. Porém, 

adotando-se boas práticas em planejamento e na construção, e ainda com o auxílio 

de tecnologias e sistemas suporte, pode-se tornar o processo de construção mais 

econômico e rápido. A exemplo do uso de transporte vertical de cargas - via 

cremalheira, guincho, ou grua –, da aplicação de elementos pré-fabricados, da 

organização e do treinamento de mão de obra, são várias as decisões que 

possibilitam agilizar a execução dos edifícios. 

Para tanto, as soluções de racionalização devem vir desde a concepção 

do projeto. Minimizando o uso de blocos especiais no layout de arquitetura, focando, 

sobretudo, na logística de abastecimento de materiais e de assentamento dos 

blocos. Prédios muito altos influenciam negativamente na velocidade de 

assentamento, pois exigem maior quantidade de armação. Logo, o ritmo para 

execução das fiadas diminui. 

Toda a equipe de projeto, incluindo-se a que é responsável pela 

incorporação, deve estar relacionada, interconectada com o processo de produção 

do objeto final, em alvenaria estrutural. Pois deve-se saber: como os elementos pré-

moldados serão produzidos, em que local do canteiro ficarão, quais os prazos de 
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execução, quais os volumes de material necessário, quais as técnicas a serem 

usadas e quais os equipamentos a serem utilizados na obra, durante a execução. 

Para se garantir a produtividade desse sistema, portanto, é fundamental 

mitigar, quiçá eliminar todo tipo de improvisação em obra. Os funcionários tendem a 

se “acostumar” a ritmos mais lentos de obra, ou seja, se esta não contar com 

equipamentos de transporte capazes de abastecer os pedreiros de forma adequada 

– devido a aspectos macro, como a definição dos locais de armazenamento de 

materiais e o estudo de fluxo destes – a produtividade provavelmente cairá. Logo, 

devido ao ritmo de recebimento dos materiais, pode-se até ser imperceptível tal 

redução. 

A utilização de peças pré-moldadas, como lajes, pré-lajes e escadas do 

tipo “jacaré”, minimiza o tempo gasto na execução deste método. Contudo, o uso de 

elementos pré-fabricados exige maquinário para transporte até o local de instalação. 

As escadas são elementos essenciais para a permanência do fluxo de materiais em 

obra, por exemplo. Sendo assim, devem ficar prontas no momento exato para serem 

instaladas. Podendo ser feita a moldagem “in loco” ou em fábricas externas à obra. 

A vantagem de serem feitas no local é a independência em relação aos 

fornecedores. Evitando o uso de escadas provisórias, que exigem soluções não 

previamente pensadas, muito menos orçadas. 

A existência de centrais de produção de kits hidráulicos contribui para 

uniformizar e industrializar processos de instalação hidráulica e sistemas de 

instalação elétrica, com uso de polietileno reticulado. Evitando adaptações locais, 

ganha-se produtividade e qualidade na execução. O uso de blocos paletizados 

propicia aumento significativo de velocidade quer seja na descarga, quer seja no 

abastecimento do pavimento. Reduzindo, assim, a mão de obra, o número de 

empregados envolvidos nessa tarefa. Sendo ideal trabalhar com meio-blocos, blocos 

inteiros, canaletas e kits hidráulicos. 

O plano de ataque deve estudar as etapas, os recursos e os 

equipamentos necessários, as interferências entre os serviços, as tarefas, o 

nivelamento e o consequente melhor aproveitamento da mão de obra. Pois o 

aumento da produtividade depende de forma direta deste planejamento geral da 
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obra. Com microplanejamentos bem elaborados em mãos, é possível realocar 

equipes para trabalhar em unidades específicas da obra, em tempos pré-

determinados, alocando todo o material para este serviço, próximo a sua execução. 

A análise das movimentações vertical e horizontal é imprescindível para 

evitar desabastecimento das frentes de serviço. Para isso pode-se utilizar linhas de 

balanço. Nas quais se procura ajustar recursos de cada atividade, para que todas 

tenham ritmos semelhantes de execução. O uso de argamassas industrializadas e 

de grautes usinados incrementam a produtividade do assentamento da alvenaria 

(através de pacotes paletizados) e de ganho de velocidade no grauteamento, 

principalmente para edifícios esbeltos. 
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3. OBRA 

3.1. CARACTERIZAÇÃO E DADOS GERAIS: 

Na obra escolhida para realizar as coletas de dados e visitas técnicas 

têm-se os seguintes dados para a caracterização: 

a) Obra de incorporação e construção da mesma empresa; 

b) Condomínio misto (horizontal e vertical). 

c) 06 edifícios de 07 pavimentos em alvenaria estrutural em conjunto com 70 

sobrados geminados em estrutura convencional; 

d) Data de início: Janeiro de 2013 

e) Data de término: Junho de 2016 

f) Executado: 71,5% do planejado 

g) Área Construída: mais de 35 mil metros quadrados (m²) 

h) Quantidade de mão de obra: em torno de 130 funcionários 

Para a melhor caracterização do empreendimento, as figuras 02, 03 04 e 

05 detalham as plantas das unidades e a implantação, além do padrão do mesmo: 

 

Figura 02 – Planta do Apartamento Tipo com Suíte 
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Figura 03 – Planta do Apartamento Tipo sem Suíte 

 

 

Figura 04 – Implantação da Arquitetura 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             32 
 

 

Figura 05 – Planta do Sobrado Geminado 

Como o empreendimento é entregue em 3 etapas, temos praticamente quase 

todas as etapas da obra acontecendo ao mesmo tempo. 

Etapas, detalhes executivos e aspectos de projeto observados durante a 

realização do trabalho foram observados no caderno de projeto, como mostra a figura 05: 

 

Figura 06 – Caderno de Projetos com vista de cada parede 
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Figura 07 – Prismas e Blocos preparados para ensaio para controle tecnológico 

Na figura 07 é mostrado os prismas e blocos preparados para os ensaios. 

Na alvenaria estrutural, além do controle tecnológico do concreto deve-se também 

controlar a qualidade dos blocos empregados, uma vez que apresentam função 

estrutural. Estes são testados de acordo com a norma NBR 6184, de cada lote, para 

que sempre se comparem suas resistências com as descritas em projeto. 

 

 

Figura 08 – Vigas Jacaré pré-moldadas na obra 
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Figura 09 – Transporte dos pré-moldados na obra 

Um dos aspectos que a alvenaria estrutural possui como principal é a 

racionalização. Por isso, são usados na obra os pré-moldados, como mostram as figuras 09 

e 10, para uma maior rapidez na execução de algumas estruturas, neste caso as escadas, 

que são parafusadas nas paredes e já colocadas as peças pré-moldadas formando a 

escada. 

 

Figura 10 – Máquina de corte dos blocos para instalação das caixas elétricas 
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Figura 11 – Prancha para movimentação de carga entre os pavimentos 

 

Figura 12 – Alvenaria em execução, 1º pavimento realizado e início do 2º pavimento 

 

Figura 13 – Edifício com o último pavimento em execução 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             36 
 

Outros aspectos que diferem do concreto armado é o uso apenas da bandeja 

principal de segurança, como mostra figura 13, pois todos os andares acima já estão 

fechados, além do uso da máquina para corte dos blocos – vide figura 10 – uma vez que 

não pode ser realizado o “rasgo” da parede para instalações elétricas. 

A figura 11 ilustra o uso da prancha para o transporte de materiais e 

equipamentos entre os pavimentos. Já as figuras 12, 13 e 14 mostram uma sequência de 

execução geral de cada bloco. 

 

Figura 14 – Edifício pronto para entrega 

 

 

3.2. VISITA À FÁBRICA 

No dia 20 de maio de 2015 foi realizada uma visita técnica à fábrica de 

blocos Goiarte, localizada na rua Primária 1, Qd. 02, Aparecida de Goiânia. Ela 

possui dois engenheiros civis, pelos quais fomos recepcionados, eles são 

responsáveis por garantir a qualidade dos blocos e a sua adequação as normas 

pertinentes. Na visita foi acompanhado o processo de fabricação dos blocos o qual é 

descrito a seguir. 
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O início do processo de confecção dos blocos começa com a chegada da 

matéria prima, que é separada em baias, e estas são divididas de acordo com a 

granulometria do agregado. As baias são enormes, como pode ser visto na figura 

15, devido à grande demanda por agregados. 

Figura 15- Baias dos agregados. 

Das baias os agregados são levados para uma balança que determina a 

massa a ser usada de cada agregado, garantindo que o traço definido seja seguido. 

Estas balanças são aferidas periodicamente e também dispõe de sensores que 

identificam a umidade do agregado para que tal umidade seja posteriormente 

deduzida da água adicionada ao concreto, evitando a retração excessiva por 

secagem e garantindo o fator a/c previamente almejado. Na figura 16 é mostrado o 

detalhe de uma das balanças dos agregados, na parte de baixo da balança fica a 

esteira que transporta os agregados para o misturador; próxima etapa do processo. 

 

Figura 16- Balança. 
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Após a pesagem os agregados são levados por meio de uma esteira para 

o misturador, onde são misturados juntamente com o cimento que vem de um silo. 

Depois de misturados é acrescentada a água e o concreto é compactado. Para 

confeccionar blocos de diferentes resistências, além de mudar o traço do concreto 

também deve ser alterado a energia de compactação aplicada pela prensa, uma vez 

que para blocos mais resistentes é necessária uma melhor compactação. A 

compactação de blocos com maiores resistências é mais demorada, o que reduz 

consideravelmente a quantidade de blocos feitos por dia. Na figura 17 é mostrada a 

esteira que leva os agregados da balança para o misturador e, na figura 18 o silo 

onde é armazenado o cimento. 

 Na figura 19 é mostrado o misturador (ao fundo) e a prensa (em destaque). 

 

Figura 19 - Misturador e prensa. 

Figura 17 - Esteira. Figura 18 - Silo do cimento. 
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Depois de moldados, os blocos são colocados em prateleiras móveis e, 

em seguida, são encaminhados para o local onde será realizada a cura úmida. Os 

blocos são feitos com o cimento CPV-ARI, que juntamente com a cura úmida 

proporciona aos blocos uma elevada resistência nos primeiros dias, fazendo com 

que o tempo de estocagem seja reduzido e o espaço otimizado. 

Passado o período de cura os blocos são montados em pallets, e estes 

estão prontos para serem entregues aos clientes. 

Todo o processo de fabricação dos blocos é automatizado; tudo é 

controlado por meio de um computador ligado às balanças e à prensa. Do monitor é 

possível controlar a quantidade de material que é colocado na prensa, sendo 

possível alterar o traço dali mesmo (Figura 20). Também é possível controlar as 

esteiras e o misturador, para se adequarem a velocidade de produção e a energia 

de compactação necessária para confeccionar cada tipo de bloco. O tempo que os 

blocos ficam na cura úmida também é regulado por meio de uma planilha eletrônica, 

na qual são identificados o lote dos blocos, o dia de entrada na cura úmida e um 

lembrete do horário em que será possível fazer a retirada dos mesmos. 

 

Figura 20 - Controle automatizado da produção. 

Os blocos passam por um controle de qualidade antes de saírem da 

fábrica. Em cada lote são retirados uma determinada quantidade de amostras e, 

com elas, são realizados diversos ensaios, desde a observação dos aspectos 

visuais, passando pela geometria dos blocos até a verificação da resistência 

característica. Os ensaios realizados na fábrica para a determinação da resistência à 

compressão dos blocos além de servirem para o controle de qualidade também 

podem ser úteis para uma possível contraprova. Como os blocos são divididos em 
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lotes o cliente pode solicitar o resultado do ensaio de algum lote caso haja dúvidas 

com lotes já utilizados na construção e que tenha obtido resultado duvidoso vindo de 

outro laboratório. 

Na figura 21 são mostradas as amostras de um lote de blocos sendo 

capeadas para posterior ensaio. 

Com a visita pôde ser observado o grande porte da fábrica; indicado pela 

preocupação com automatização, pelo porte dos equipamentos empregados e pela 

grande quantidade de blocos feitos diariamente. A automatização além de reduzir 

custos proporciona uma maior rapidez e reduz a possibilidade de erros no processo 

executivo.  

A preocupação com a qualidade do material fabricado é enfatizada pela 

quantidade de pessoas especializadas responsáveis pela produção, pela 

manutenção constante dos equipamentos e também pelos ensaios aos quais as 

amostras dos lotes de blocos são submetidas. A empresa possui laboratório próprio 

para realizar os ensaios nas amostras selecionadas. 

  

Figura 21 - Capeamento dos blocos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ESTUDO DE CASO: 

Foram estudados da parte executiva o layout do canteiro e a avaliação da 

produtividade dos operários quando se inseriu um novo recurso ao seu 

procedimento executivo da obra mencionada no capitulo 3. 

4.1.1. LAYOUT DO CANTEIRO: 

O layout é uma parte que deve ser profundamente estudada e revista uma 

vez que seu impacto na produtividade é extremamente considerável (SLACK, 1997). 

O layout da obra em questão não foi planejado na hora correta, sendo na verdade 

posteriormente elaborado não por uma equipe de engenharia técnica experiente, 

mas sim por colaboradores graduandos e em uma fase de obra em que mudanças 

no canteiro são mais complexas.  Segue em anexo o layout do canteiro pela figura 

21:  

 

Figura 22 – Layout do Canteiro Inicial 
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O layout é altamente simplista e se demonstra pouco ou nada eficiente 

quanto à contribuição o qual ele poderia fornecer se tivesse sido estudado e 

analisado, tal como a literatura e as boas práticas da engenharia sugerem 

(SLACK,1997). 

A Organização da Produção, um dos aspectos que devem ser levados em 

conta na execução da obra, enfatizando fortemente este tópico de uma boa 

elaboração do layout do canteiro, principalmente no que tange à distribuição dos 

materiais e seus acessos (FRANCO, 1992). 

4.1.2. PRODUTIVIDADE: 

 

Na obra apresentada no capítulo 3, coletaram durante 4 meses os dados 

de produtividade do serviço de execução de alvenaria estrutural, ou seja, o 

assentamento dos blocos de concreto com juntas de argamassa,em que se obteve 

os seguintes resultados (estão separados para cada um pavimento completo): 

Situação Inicial da execução de alvenaria estrutural (assentamento dos blocos):  

 Homem-hora: 352 Hh (4 profissionais * 10 dias) 

 Área de Alvenaria: 936 m²  

 RUP (Razão Unitária de Produção): 0,376 Hh/m² 

Após uma alteração externa ao procedimento executivo de execução da 

alvenaria, utilizando o carrinho de blocos e um estudo do canteiro de obras para 

analisar o melhor lugar para o armazenamento dos blocos, obteve-se os seguintes 

resultados: 

Situação Posterior:  

 Homem-hora:264 Hh (3 profissionais * 10 dias) 

 Área de Alvenaria: 936 m²  

 RUP (Razão Unitária de Produção): 0,282 Hh/m² 

Ao invés de reduzir o tempo e manter a mão de obra, resolveu-se diminuir 

a mão de obra e manter o tempo devido a uma limitação do cronograma, uma vez 
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que o serviço da alvenaria estrutural depende da conclusão de cada laje para iniciar, 

sendo o próximo passo estudar alternativas construtivas que sejam mais rápidas. 

Apenas com a simples definição do armazenamento dos blocos, chegou-

se ao seguinte layout como mostra a figura 23:

 

Figura 23 – Layout do Canteiro com Armazenamento definido 

 

O carrinho para blocos ficou definido da seguinte forma para o aumento e 

a padronização do processo de transporte dos blocos: 

1. O pallet do caminhão é descarregado na obra, próximo ao bloco que 

será abastecido; 

2. Um operário fica responsável por montar as colunas duplas de blocos 

para que os garfos do carrinho dos blocos possam pegá-los; 

3. Outro operário usa o carrinho e o encaixa nos blocos e os leva à 

prancha; 

4. Outro operário situado no andar a ser abastecido pega o carrinho 

abastecido com os blocos e o troca por um carrinho vazio para 

devolvê-lo à área de abastecimento; 
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Com o carrinho abastecido, o operário leva até o profissional, o qual não 

fica mais ocioso por falta de material. A figura 24 mostra o esquema que foi descrito 

nos itens do parágrafo acima, e as figuras 25 e 26 os carrinhos utilizados na obra: 

 

 

 

Foto 25 – Carrinho para Blocos 

 

Figura 24 – Esquema da logística adotada para diminuir o tempo ocioso por falta de 

materiais 
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4.2. ENSAIOS 

Foram realizados, segundo as prescrições normativas referenciadas no 

item 2.2, respectivamente apresentados nas tabelas abaixo, os ensaios de: área 

líquida, determinação da absorção de água, ruptura dos blocos de 4MPa, ruptura 

dos blocos de 7MPa, ruptura dos prismas de 7MPa (com graute de 15MPa) e  4MPa 

(com graute de 10MPa), ruptura destes prismas de 7MPa e 4MPa sem 

grauteamento e ruptura dos cilindros de corpo de prova dos grautes de 10MPa e 

15MPa. 

Para os blocos vazados, de concreto simples, para uso em alvenaria 

estrutural, moldados com agregado normal, classe A, a absorção individual deve ser 

menor ou igual a 10%. E a média menor ou igual a 8%. Os resultados do ensaio de 

absorção de água, referentes a uma amostra contendo 3 corpos de prova (de acordo 

com os dados da tabela 2), permitem verificar que tal amostra encontra-se conforme 

as especificações normativas de absorção (vide dados na tabela 3). 

Identificação da amostra 

Data da coleta 13/04/2015 

Número da amostragem 3 

Data de fabricação 12/03/2015 

Classe A 

Módulo M15 

Amarração ½ 

Linha 15x30 

Comprimento (cm) 290 

Agregado Normal 

Número do lote 31 

Equipamento - 

Tabela 2 – Caracterização da amostra. 

 

Foram utilizados blocos da família M15, da classe A, com 

33 dias de idade, fabricados com agregado normal. 
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Determinação da absorção de água 

Corpo 

de 

prova  

Peso inicial 

(kg) 

Absorção (%) 
Umidade relativa 

(%) 

Individual Média Individual Média 

1 10,77 4,26 

4,36 

102,27 

88,53 2 10,87 4,28 80,00 

3 10,97 4,54 83,33 

Tabela 3 – Determinação da absorção de água. 

Os blocos estavam com valores individuais abaixo do limite máximo, de 

10%, e a média dos seus valores inferior a 8%. Portanto, em conformidade com a 

norma. 

Na tabela 4 é mostrada as áreas líquidas para os três corpos de prova: 

Determinação da área líquida 

Corpo de prova  
Área líquida (mm²) 

Individual Média 

1 23.874,35 

24.219,17 2 24.508,77 

3 24.274,38 

Tabela 4 – Determinação de área líquida. 

 

Identificação da amostra - Bloco 4MPa 

Data da coleta 15/04/2015 

Número da amostragem 6 

Data de fabricação 09/03/2015 

Classe A 

Módulo M15 

Amarração ½ 

Linha 15x40 

Comprimento (cm) 290 

Agregado Normal 

Número do lote Bloco 6 - 5º pavimento 

Tabela 5 – Amostra dos blocos de 4MPa. 

Para o ensaio de ruptura dos blocos com 4MPa à compressão (tabela 5), 

a amostra exigida era de 6 unidades destes blocos, da família M15, com idade de 44 

dias (quando da data da execução dos ensaios, 22/04/2015), com fabricação através 

de agregados normais. 
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Análise dimensional - Bloco 4MPa 

Corpo 

de 

prova  

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 

Área 

(mm²) 

Espessura mínima 

das paredes 

longitudinais (mm) 

Espessura 

equivalente 

mínima (mm) 

1 140,00 190,00 291,00 41.029 31,40 253,22 

2 140,00 190,00 291,00 40.826 29,32 226,26 

3 140,00 191,00 291,00 40.807 31,55 256,56 

4 140,00 191,00 290,00 40.898 30,03 254,14 

5 140,00 190,00 291,00 40.904 32,95 255,13 

6 140,00 190,00 289,00 40.887 31,47 246,67 

Tabela 6–Análise dimensional dos blocos de 4MPa. 

A variabilidade das dimensões ficou abaixo do limite máximo normativo. 

Logo, os blocos medidos foram aprovados, quanto a este parâmetro (tabela 6). 

Dimensão dos furos e raios das mísulas - Bloco 4MPa 

Corpo 

de 

prova  

Furos (mm) 
Raio das mísulas (mm) 

Longitudinais 

Dfuro Furo 1 Furo 2 
Mísula 1 Mísula 2 

1 2 1 2 

1 150,42 76,99 147,59 79,98 76,99 55,99 47,60 55,60 47,10 

2 155,42 89,90 136,86 79,32 79,32 54,75 47,31 47,33 55,00 

3 133,86 87,35 136,55 84,35 84,35 42,55 44,55 41,80 46,10 

4 146,88 78,09 134,12 86,32 78,09 52,60 56,71 49,00 49,96 

5 136,12 86,85 135,70 87,16 86,85 46,10 42,57 43,00 43,80 

6 145,30 78,32 144,18 86,90 78,32 53,00 52,77 52,50 52,75 

Inspeção 

visual 

Os blocos têm aspecto homogêneo, são compactos e possuem 

arestas vivas, sem trincas. 

Tabela 7–Dimensão dos furos e raios das mísulas dos blocos de 4MPa. 

A referência para obter a resistência, destes blocos, deve ser o cálculo 

para resistência à compressão característica estimada, usando dados das tabelas 6 

e 7. A amostra, contendo 6 corpos de prova, apresentou fbk,est adotado igual a 4.0 

MPa (evidenciado na tabela 8). Portanto, de acordo com a norma NBR 6136/14 e 

com a resistência de projeto requerida. 
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Foram realizados ensaios de análise dimensional, segundo as tabelas 6 e 

7, que permitiram concluir que está em conformidade com as especificações 

dimensionais, contidas na NBR 6136/14. Cujo item “5.1” prescreve que as 

dimensões permitidas para os blocos (M15) são de: (140±2)mm para largura, 

(190±3)mm para altura e (290±3)mm para comprimento. Considerando, ainda, que a 

espessura mínima das paredes longitudinais deve ser de 25mm, bem como a das 

transversais. Com espessura equivalente mínima de (188)mm/m. 

Já quanto ao aspecto visual, a norma em questão especifica, no item 

“4.3.2”, que, de maneira geral, os blocos devem possuir arestas vivas, não 

apresentando trincas, fraturas ou outros defeitos. Capazes de prejudicar o 

assentamento ou afetar, negativamente, a resistência e a durabilidade da 

construção. Não sendo permitido qualquer reparo que possa ocultar tais defeitos, 

que, eventualmente, poderiam existir nos blocos. Contudo, neste caso, a inspeção 

visual permite verificar a conformidade da amostra dos blocos de 4.0 MPa 

analisados. 

 

Resistência à compressão - Bloco 4MPa 

Observação 
Corpo 

de 

prova  

Carga de 

ruptura (N) 

Resistência (Mpa) 

fbk,est fbk 
Individual Média 

1 204.300 4,98 

4,44 4,00 3,57 

A resistência 

característica à 

compressão, expressa 

em MPa, será o maior 

valor entre f bk,est e f 

bk. 

2 183.800 4,50 

3 170.900 4,19 

4 172.300 4,21 

5 164.500 4,02 

6 194.300 4,75 

Tabela 8 - Determinação da resistência dos blocos de 4MPa. 
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Data de realização dos 

ensaios 
22/04/2015 

Data de fabricação 09/03/2015 

Idade na data do ensaio 

(dias) 
44 

Tabela 9–Idade dos blocos de 4MPa. 

 

 

Identificação da amostra - Bloco 7MPa 

Data da coleta 15/04/2015 

Número da amostragem 7 

Data de fabricação 12/03/2015 

Classe A 

Módulo M15 

Amarração ½ 

Linha 15x40 

Comprimento (cm) 290 

Agregado Normal 

Número do lote 
Bloco 3 - 1º 

pavimento 

Tabela 10–Amostra dos blocos de 7MPa. 

Acima, a tabela 10 descreve, de maneira análoga à tabela 5, as 8 

amostras de blocos utilizadas, também da família M15, fabricadas com agregado 

normal. 
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Análise dimensional - Bloco 7MPa 

Corpo 

de 

prova  

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 

Área 

(mm²) 

Espessura mínima 

das paredes 

longitudinais (mm) 

Espessura 

equivalente 

mínima (mm) 

1 140,00 190,00 294,00 41.160 32,40 252,22 

2 139,00 190,00 293,00 40.727 30,32 227,26 

3 138,50 191,00 292,00 40.443 31,05 255,56 

4 141,00 191,00 291,00 41.423 30,73 256,14 

5 141,50 190,00 290,00 41.026 31,95 257,13 

6 141,50 190,00 289,00 41.097 32,07 246,55 

7 139,50 191,00 289,50 40.664 31,47 245,67 

Tabela 11–Análise dimensional dos blocos de 7MPa. 

De acordo com as dimensões evidenciadas na tabela 11 e os erros de 

fabricação tolerados pela norma, os blocos de 7MPa encontram-se conforme a 

especificação da norma brasileira. 

Dimensão dos furos e raios das mísulas - Bloco 7MPa 

Corpo 

de 

prova  

Furos (mm) 
Raio das mísulas (mm) 

Longitudinais 

Dfuro Furo 1 Furo 2 
Mísula 1 Mísula 2 

1 2 1 2 

1 150,42 79,33 147,59 79,98 79,33 54,39 47,34 56,64 46,16 

2 155,42 89,90 136,86 79,32 79,32 55,75 47,51 47,33 55,00 

3 133,86 87,35 136,55 84,35 84,35 44,55 44,25 44,80 47,10 

4 146,88 78,09 134,12 86,32 78,09 51,60 54,71 49,43 49,56 

5 136,12 86,85 135,70 87,16 86,85 45,10 43,57 44,20 42,82 

6 145,30 77,32 144,18 86,90 77,32 52,20 53,37 51,50 51,75 

7 144,70 75,62 149,11 84,45 75,62 54,43 52,66 56,58 55,55 

Inspeção visual 
Os blocos têm aspecto homogêneo, são compactos e possuem 

arestas vivas, sem trincas. 

Tabela 12–Dimensão dos furos e raios das mísulas dos blocos de 7MPa. 
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Considerando a referência para obter a resistência, destes blocos, como o 

cálculo para resistência à compressão característica estimada, a amostra, contendo 

6 corpos de prova, apresentou fbk,est adotado igual a 19.48 MPa (evidenciado na 

tabela 13). Portanto, está de acordo com a norma NBR 6136/14, atendendo de 

forma muito superior à resistência de projeto de 7.0 MPa. 

Novamente, realizou-se ensaio de análise dimensional, como mostram as 

tabelas 11 e 12, que permitiu concluir que está em conformidade com as 

especificações dimensionais, contidas na NBR 6136/14. Cujo item “5.1”, desta 

norma, prescreve que as dimensões permitidas para os blocos (M15) são de: 

(140±2)mm para largura, (190±3)mm para altura e (290±3)mm para comprimento. 

Considerando, ainda, que a espessura mínima das paredes longitudinais deve ser 

de 25mm, bem como a das transversais. Com espessura equivalente mínima de 

(188)mm/m. 

Resistência à compressão - Bloco 7MPa 

Observação Corpo de 

prova  

Carga de 

ruptura (N) 

Resistência (Mpa) 
fbk,est fbk 

Individual Média 

1 989.500 24,04 

25,35 19,48 18,93 

A resistência 

característica à 

compressão, 

expressa em MPa, 

será o maior valor 

entre  f bk,est e f 

bk. 

2 1.170.400 28,74 

3 986.200 24,39 

4 1.148.700 27,85 

5 853.200 20,80 

6 1.189.100 28,93 

7 923.700 22,72 

Tabela 13 - Determinação da resistência do bloco de 7MPa. 
  

 

De maneira análoga aos blocos de 4.0 MPa, foi realizada inspeção visual 

na amostra dos de 7.0 MPa, nominais. Tais blocos também se encontram conforme 

as especificações normativas brasileiras. 
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Data de realização dos 

ensaios 
22/04/2015 

Data de fabricação 12/03/2015 

Idade na data do ensaio 

(dias) 
41 

Tabela 14 - Idade dos blocos de 7MPa. 

No ensaio de prisma cheio, com blocos de 7.0 MPa (tabela 15), cujos 

furos foram preenchidos com graute de 15.0 MPa, romperam-se dois corpos de 

prova, elaborados com a mão de obra e materiais diretamente coletas na obra. 

Demonstrado na tabela 15, o primeiro obteve resistência à compressão individual de 

14.19 MPa. O segundo, de 16.02 MPa. Logo, considerando que houve um desvio 

padrão de 1.3 e uma resistência média de 15.11 MPa, a estrutura monolítica e 

autoportante testada, atende à especificação do projeto estrutural. 

Prisma com furos grauteados - Blocos 7MPa e graute 15MPa 

Data de fabricação 12/03/2015 
Local de aplicação do 

prisma 
Bloco 03, 1º pavimento 

Data de assentamento e 

grauteamento 
07/04/2015 Tipo de prisma Cheio 

Data de ensaio 24/04/2015 Resistência de projeto 7MPa 

Especificação do lote Nº031 NF 45325 Tipo de capeamento Pasta de cimento 

Prisma 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Carga 

(N) 

Área 

bruta 

(mm²) 

Resistência 

(MPa) 

Resistência 

média 

(MPa) 

Coeficiente 

de 

variação 

1 292,50 139,00 190,00 576.800 40.657,50 14,19 
15,11 11,63 

2 294,00 140,50 190,00 661.900 41.307,00 16,02 

  
Desvio 

padrão 
1,30 

Tabela 15 - Determinação da resistência do prisma de 7 MPa, com graute de 15MPa. 

Similarmente, dois corpos de prova, de prisma cheio, foram moldados, 

novamente. Todavia, agora com blocos de 4.0 MPa (tabela 16) e graute de 10.0 

MPa. De acordo com a coleta de dados explicitada na tabela 16, ambos os testes de 

ruptura apresentaram resistência à compressão superior a 10.0MPa. Sendo 10.85 

MPa no primeiro e 10.67 MPa no segundo. O desvio padrão foi inferior ao limite 

normativo e a resistência média, como esperado, fora superior aos 10 MPa 
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especificados em projeto. Então, tal amostra encontra-se conforme requerimento de 

projeto.  

 

Prisma com furos grauteados - Blocos 4MPa e graute 10MPa 

Data de fabricação 09/03/2015 
Local de aplicação do 

prisma 
Bloco 03, 1º pavimento 

Data de assentamento e 

grauteamento 
07/04/2015 Tipo de prisma Cheio 

Data de ensaio 24/04/2015 Resistência de projeto 4MPa 

Especificação do lote Nº065 NF 5087 Tipo de capeamento Pasta de cimento 

Prism

a 

Comprim

ento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Carga 

(N) 

Área 

bruta 

(mm²) 

Resistência 

(Mpa) 

Resistência 

média (Mpa) 

Coeficiente 

de variação 

1 292,00 141,00 190,00 446.800 41.172,00 10,85 
10,76 82,53 

2 291,00 140,00 190,00 434.600 40.740,00 10,67 

 

Desvio 

padrão 
0,13 

Tabela 16 - Determinação da resistência do prisma de 4 MPa, com graute de 10MPa. 

 

Para maior compreensão, uma análise mais precisa de como as paredes 

desta obra atuavam na propagação dos esforços atuantes, optou-se por realizar os 

ensaios de prisma sem graute (tabelas 17 e 18) e os de corpos de prova cilíndricos 

dos grautes.  

Elaboraram-se dois corpos de prova dos prismas vazados para cada tipo 

de bloco. Dois para o prisma com blocos de 4MPa e outros dois para os de 7 MPa. 

Estes, como podem ser vistos na tabela 16, resistências individuais de 14,69 MPa e 

10,28 MPa. Resultando num desvio padrão amostral de 3,12MPa e resistência 

característica média à compressão do prisma vazado de 7 MPa em 12,49MPa. 

Portanto, 78% acima do necessário, e de acordo com o que era preciso para 

execução do projeto.  
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Prisma vazio - Blocos 7MPa  

Data de fabricação 12/03/2015 
Local de aplicação do 

prisma 
Bloco 03, 1º pavimento 

Data de assentamento e 

grauteamento 
07/04/2015 Tipo de prisma Vazio 

Data de ensaio 24/04/2015 Resistência de projeto 7MPa 

Especificação do lote Nº031 Tipo de capeamento Pasta de cimento 

Prisma 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 
Carga (N) 

Área bruta 

(mm²) 

Resistência 

(Mpa) 

Resistência 

média 

(Mpa) 

Coeficiente 

de variação 

1 293,00 143,50 190,00 620.100 42.206,00 14,69 
12,49 4,01 

2 292,00 138,00 190,00 416.500 40.498,00 10,28 

Tabela 17 - Determinação da resistência do prisma de 7 MPa, 

sem graute. 

 

Desvio 

padrão 
3,12 

 

 

Prisma vazio - Blocos 4MPa 

Data de fabricação 09/03/2015 
Local de aplicação do 

prisma 
Bloco 03, 1º pavimento 

Data de assentamento e 

grauteamento 
07/04/2015 Tipo de prisma Vazio 

Data de ensaio 24/04/2015 Resistência de projeto 4MPa 

Especificação do lote Nº065 Tipo de capeamento Pasta de cimento 

Prisma 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Carga 

(N) 

Área 

bruta 

(mm²) 

Resistência 

(Mpa) 

Resistência 

média 

(Mpa) 

Coeficiente 

de 

variação 

1 291,00 141,00 190,00 128.100 40.870,00 3,13 
3,22 25,42 

2 292,00 140,00 190,00 136.700 41.253,00 3,31 

 

Desvio 

padrão 
0,13 

Tabela 18 - Determinação da resistência do prisma de 4 MPa, sem graute. 



Alvenaria Estrutural                                                                                                                                             55 
 

Os prismas vazados, com blocos de 4MPa, descritos na tabela 18, 

obtiveram resistências individuais de 3,13 MPa e 3,31 MPa, respectivamente. 

Provavelmente, devido à resistência da argamassa que os unia, de maneira 

monolítica, resultaram em resistências inferiores às necessárias. Assim como a 

média dessas amostras, que fora de 3,22 MPa. Menor do que os 4 MPa requeridos 

em projeto. 

Como era esperado, o resultado da compressão do prisma, capaz de 

representar - como modelo em escala - o comportamento geral da parede de 

alvenaria estrutural, foi menor do que o da compressão do bloco. A resistência do 

prisma tende a ser de 70% a 80% da resistência do bloco. Pois a ocorrência de 

apenas um bloco com resistência menor do que a dos outros é capaz de diminuir a 

resistência da parede inteira. 

Costuma-se comparar tal comportamento, de maneira elucidativa e 

didática, ao de uma corrente metálica com apenas um elo de papel. A corrente, 

neste exemplo, seria a parede, ou seja, estrutura interligada, monolítica, que reage 

“em grupo” à ação solicitada. O elo de papel age como o bloco de menor resistência. 

Portanto, ao tracionar a corrente, a resistência será delimitada pelo elemento menos 

resistente, o papel. De maneira análoga, ao comprimir-se o prisma, a resistência se 

limita a um valor próximo à resistência do bloco “mais fraco”. Neste caso, a 

resistência média do prisma vazado foi de 80,5% da resistência média do bloco de 

mesma resistência nominal. 
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5. CONCLUSÃO 

Foi percebido que o efeito de que o estudo prévio, do layout e da 

organização do canteiro de obras, associando, sempre, aos cronogramas de 

execução, é realmente relevante. 

Evidenciou-se que com estudos do processo executivo e com a tomada 

de medidas para que este se desenvolva, da maneira mais hábil e sem desperdícios 

possíveis, pode-se haver, sim, resultados extremamente eficientes, sendo: 

a) A produtividade teve um aumento de 25% com as medidas adotadas; 

b) A padronização do transporte dos blocos retornou em não desperdiçar tempo 

e diminuição do desperdício dos blocos. 

Para tanto, é de se salientar que esta responsabilidade deve ser 

exclusivamente do Engenheiro de Obra, não sendo negligenciada e/ou delegada a 

outros que não tenham a devida competência para tal. 

Obteve-se as seguintes conclusões quanto aos outros tópicos: 

1. Os blocos de 4 MPa e 7 MPa foram aprovados quanto aos parâmetros 

normativos descritos na revisão bibliográfica. Ou seja, tanto área líquida, quanto 

dimensões e resistência nominal estavam de acordo com os resultados obtidos, 

que eram esperados. Os prismas vazados, sem graute, de blocos de 4 MPa e 7 

MPa atenderam ao critério de cálculo, que considera um percentual do valor da 

resistência dos blocos para dimensionamento da capacidade autoportante das 

paredes (quer sejam cegas, quer sejam com aberturas). 

2. Os prismas feitos com blocos de 4 MPa e 7 MPa, preenchidos , respectivamente, 

com grautes de 10 MPa e 15 MPa, também atenderam ao requisitos de projeto. 

Inclusive extrapolando a previsão dos resultados. O que pode ser um ponto a 

melhorar no gerenciamento da empresa fornecedora destes grautes. Pois o ideal, 

do ponto de vista da engenharia, é aliar o custo ao benefício. Neste caso, há 

perda de materiais, haja vista que está se usando mais do que o suficiente para a 

estabilidade global da estrutura. 

3. Existe certo preconceito a respeito das estruturas em alvenaria estrutural. 

Contudo, percebe-se que tal postura é equivocada, quando da presença dos 
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resultados por este trabalho obtidos. É comum se perguntar “é possível executar 

a obra com determinado método construtivo?”. Quando, na verdade, a pergunta 

retórica correta a ser feita, como reflexão pelo engenheiro responsável pelo 

estudo de viabilidade, deveria ser “compensa executar a obra com determinado 

método construtivo?”. 

4. A alvenaria estrutural, quando bem racionalizada e estudada, é vantajosa. No que 

tange a redução de custo de material e serviços, bem como a redução no tempo 

de execução. Pode-se concluir, portanto, que este método construtivo é 

satisfatório e, sendo bem administrado e havendo controle tecnológico do 

material utilizado, compensa. É viável financeiro e tecnicamente.    

5. A qualidade do material utilizado na obra é extremamente importante e garante a 

segurança e a viabilidade técnico-econômica do empreendimento. Na visita à 

fábrica foi possível ver a preocupação com a qualidade do material fabricado, o 

que é enfatizado pela quantidade de pessoas especializadas responsáveis pela 

produção, pela manutenção constante dos equipamentos e também pelos 

ensaios aos quais as amostras dos lotes de blocos são submetidas. A empresa 

também possui laboratório próprio para realizar os ensaios nas amostras 

selecionadas. Além disso, ela ainda possui um sistema automatizado de 

produção, o que reduz consideravelmente as falhas no processo de fabricação. 

Estas são preocupações que toda fábrica de grande porte deve ter, para 

assegurar a qualidade dos blocos fornecidos o que consequentemente implicará 

em uma obra mais segura. 
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