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RESUMO 

O presente trabalho retrata a análise da melhoria da qualidade de alvenarias por meio  do uso 

de um projeto de alvenaria na execução do serviço. O trabalho é baseado em estudos 

bibliográficos sobre processos construtivos e gestão da qualidade, com enfoque na construção 

civil. A metodologia da pesquisa conduziu um estudo de caso dentro de uma empresa 

construtora de médio porte, situada na cidade de Goiânia – Goiás, no qual foram realizadas 

vistorias de avaliação qualitativa do serviço de alvenaria por meio de check-list e registros 

fotográficos. A partir dos dados coletados pôde-se detectar as falhas mais ocorrentes no 

serviço de alvenaria e assim propor soluções. Identificou-se que, apesar da empresa possuir o 

projeto de alvenaria, este não era utilizado por questões de conceitos equivocados sobre 

logística e dificuldades na implantação. Este trabalho mostra a importância que um projeto de 

alvenaria tem perante métodos e gestão da qualidade em todas as etapas do processo 

executivo do serviço em questão.  

      

Palavras-chave: Qualidade, Projeto de Alvenaria, Alvenaria, Vedação. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Nos últimos anos, grandes progressos vêm sendo observados com relação à gestão 

organizacional e ao desenvolvimento tecnológico. Muitas construtoras passaram a se 

interessar pela racionalização de métodos construtivos e pela implementação de Sistemas de 

Gestão da Qualidade (SGQ), levando à definição de procedimentos e controle e contribuindo 

para mudanças verificadas em várias etapas do processo de produção das empresas 

(MELHADO; SOUZA, 2003). 

Neste contexto, para que uma empresa consiga estabelecer uma vantagem sustentável é 

necessária sua busca por inovações. Atualmente a qualidade é uma das maiores preocupações 

em todo mundo, principalmente quando se trata da construção civil, que depende muito da 

satisfação de seus clientes. Assim, empresas em geral participam de uma corrida pela busca 

de melhoria da própria organização interna e da qualidade de seus produtos e também pela 

busca da adaptação às novas tendências do mercado. 

A partir dessas considerações iniciais, este trabalho visa confirmar a importância de se ter 

uma maior preocupação com métodos e ferramentas que visam á melhoria da qualidade 

empregados nos processos executivos. A ênfase é dada a uma ferramenta em especial, o 

projeto de produção para a alvenaria. Busca-se apresentar a importância do emprego do 

projeto de alvenaria a partir dos registros das melhorias relativas à qualidade obtidas no 

canteiro a partir do processo de implantação do projeto de alvenaria de vedação. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica pela importância de se estabelecer padrões de qualidade a 

serem cumpridos. A qualidade em um serviço como alvenaria não pode ser atingida sem 

sistemas organizacionais elaborados previamente, ou seja, tem que haver um planejamento de 

execução que trabalhe junto à implantação de um projeto bem elaborado. Para tanto, é preciso 

ter ciência da situação em que se encontra o canteiro de obras, a qualificação da mão-de-obra 

e a situação do serviço própriamente dito, para assim poder detectar as possíveis falhas e 
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encontrar as devidas soluções dos problemas. Após todas as medidas de preparação do 

sistema de produção dá-se início a implantação do projeto. 

A indústria da construção civil é uma área bastante beneficiada com projetos de execução, 

tecnologias construtivas e gestão dos processos, pois com a proposta de melhorias que todos 

esses sistemas trazem, os custos com falhas tendem a diminuir e a satisfação de todos os 

envolvidos tende a aumentar. 

Portanto, este trabalho tem como proposta apresentar as melhorias referentes à qualidade na 

produção de alvenarias, com o intuito de confirmar a importância de um projeto de alvenaria 

na execução do serviço e demonstrar os resultados por meio de registros fotográficos. 

1.3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar as melhorias relativas à qualidade na 

execução de alvenarias a partir do uso de um projeto de alvenaria de vedação. 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Propor uma sequência de etapas para a execução do processo de alvenaria como 

padronização do serviço para a empresa, para a implantação do projeto de alvenaria; 

 Apresentar as melhorias obtidas relativas à qualidade do serviço de alvenaria e taliscas, e 

dos materiais ao canteiro, a partir da implantação do projeto de alvenaria. 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

A pesquisa se classifica em um estudo de caso de caráter exploratório. Para atingir o objetivo 

da pesquisa, os registros relativos à qualidade foram obtidos a partir do emprego de 

observação participante, check lists e registros fotográficos. 
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Cabe ressaltar que os resultados do presente trabalho apóiam um estudo maior
1
 que visa a 

implantação do projeto de alvenaria de vedação em uma obra de edificação residencial, com o 

intuito de demonstrar os benefícios obtidos a partir desta implantação, tanto no que se refere a 

melhorias de qualidade, quanto produtividade, layout, organização e logística, além da 

diminuição de desperdícios de recursos (material e mão de obra). Há a limitação para o 

presente trabalho de apresentar os resultados obtidos ao nível de registros referentes à 

qualidade obtida na execução da edificação ao nível dos processos produtivos e na 

organização do canteiro. 

 

                                                 
1
 Tal estudo refere-se à dissertação de mestrado de Francielle Coelho dos Santos do Programa de Pós-Graduação 

em Geotecnia, Estruturas e Construção da Universidade Federal de Goiás, a ser concluída em 2011. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

2.1.1 Definição 

Alvenaria, pelo dicionário da língua portuguesa, é a arte ou ofício de pedreiro ou alvanel, ou 

ainda, obra composta de pedras naturais ou artificiais, ligadas ou não por argamassa. 

Ching (1999 apud SAHADE, 2005, p. 8) define alvenaria como: “uma construção efetuada  

com uma certa quantidade de diversos produtos naturais ou fabricados, como pedra, tijolo ou 

blocos, aglutinados normalmente com o uso de argamassa”. 

Alvenarias são elementos da construção civil, resultantes de blocos sólidos, justapostos, 

unidos com argamassa ou não, destinados a suportar, principalmente, esforços de compressão. 

Podem ter simplesmente função de divisória e de delimitação, sendo chamadas de alvenaria 

de vedação ou de divisão, bem como ter função de estrutura, suportando carga de lajes, 

coberturas, caixas d’água, etc., sendo chamada então de alvenaria estrutural. Segundo Silva et 

al. (2006), alvenaria de vedação pode ser definida como a alvenaria que não é dimensionada 

para resistir a cargas além do seu próprio peso. Silva et al. (2006) apud Santos (2010). 

Vedação vertical é o subsistema do edifício constituído por elementos que possuem as 

funções de proporcionar proteção lateral e controle; compartimentar ambientes; suportar e 

proteger as instalações do edifício; proporcionar condições de habitabilidade ao edifício; e 

suprir as funções da estrutura ou parte da estrutura (SABBATINI, 1998  apud HOLANDA, 

2003). 

As alvenarias de vedação, além de separar o ambiente interno do externo, têm como função 

resistir às solicitações, tanto do meio interno, quanto do meio externo a que estão sujeitas. A 

Figura 2.2 ilustra as solicitações que as paredes estão sujeitas. 
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Figura 2. 1 – Solicitações impostas às superfícies das edificações (CINCOTTO; SILVA; CARASEK, 1995). 

 

As paredes utilizadas como elemento de vedação devem possuir características técnicas que 

são:  

 Resistência mecânica; 

A alvenaria possui como característica funcional a resistência mecânica e esta 

 e esta por sua vez varia de acordo os fatores abaixo: 

 Resistência do material; 

 Seção transversal das paredes; 

 Esbeltez das paredes; 

 Excentricidade do carregamento; 

Podemos dizer que a resistência mecânica também depende da interação entre 

bloco e argamassa porem como influencia primaria esta o bloco seguido da 

influencia secundaria da argamassa. A geometria dos blocos e espessura da 

junta também são fundamentais. 
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 Isolamento térmico e acústico; 

O isolamento térmico está intimamente ligado ao coeficiente de 

condutibilidade térmica que por sua vez varia de acordo com a natureza do 

material, índice de vazios e umidade. Devemos citar também o fator da 

condutância térmica que varia de acordo a espessura da parede, resistência 

térmica, coeficiente de troca de materiais que variam de acordo com a 

diferença de temperatura com o ar, velocidade do vento, rugosidade, 

emissividade que varia de acordo com a cor e brilho e a resistência térmica 

superficial. 

No isolamento acústico podemos dizer que a alvenaria deverá ser projetada 

para combater o efeito dos ruídos. Estes ruídos podem ser divididos em ruídos 

externos (fachada), ruídos internos (divisórias) e vibrações (equipamentos). 

Afim de garantir alguma isolação acústica  podemos dividir os ambientes 

através das paredes divisórias que impedem que ruídos gerados em ambientes 

específicos atrapalhem as atividades em outros ambientes alem de garantir a 

privacidade.   

 Resistência ao fogo; 

Este critério esta ligado a fatores como: tipo de bloco, material, geometria, 

dimensões, monoliticidade da parede, preenchimento das juntas, aderência e se 

possui preenchimento com areia em casos específicos de aplicação. 

Devemos avaliar também se possui a existência de revestimento e analisar o 

tipo, espessura e integridade.  

Basicamente o tempo de resistência ao fogo esta ligado ao tipo de material. 

Antes de qualquer exposição ou dimensionamento ao fogo devemos analisar a 

estabilidade e integridade da alvenaria garantindo a ausência de trincas oriunda 

de cargas de serviço e evitar colapsos e o surgimento de trincas. 

 

 Estanqueidade; 
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Este é um requisito de extrema importância das alvenarias que compõem a 

fachada dos edifícios. Este por sua vez é responsável pela garantia da sanidade 

e habitabilidade das edificações e garantirá a durabilidade dos materiais. 

Problemas relacionados a falta de estanqueidade são difíceis de serem 

encontrados e possuim um custo alto para recuperação. 

A maior probabilidade de perda de estanqueidade seria na junta de 

assentamento e no aparecimento de trincas, isto poderia ocorrer na execução ao 

assentar o bloco ou até mesmo na retração da massa. Para evitar e proteger a 

fachada podemos usar recursos como a utilização de revestimento adequados, 

criar ressaltos e descontinuidades para fazer com que a lamina de água descole 

da fachada e criar berais ou pingadeiras. Para impedir a entrada da água 

devemos dimensionar a espessura da parede, propiciar na aplicação um bom 

selamento das juntas e realizar o frisamento correto das juntas. 

 Durabilidade; 

O requisito de durabilidade é um requisito de desempenho que por sua vez este 

material cerâmico possui uma durabilidade superior a de qualquer outro 

material. Os componentes cerâmicos possuem durabilidade que podem ser 

considerada maior de 1000 anos. A argamassa de assentamento possui uma 

durabilidade superior a 100 anos em condições normais. Agregando estas duas 

características aliando a um bom projeto de alvenaria e uma boa aplicação do 

material podemos garantir um elemento de durabilidade muito satisfatório em 

relação aos demais materiais utilizados, com a vantagem de uma fácil 

aplicação. 

As alvenarias de tijolos e blocos cerâmicos ou de concreto, são as mais utilizadas, mas 

existem investimentos crescentes no desenvolvimento de tecnologias para industrialização de 

sistemas construtivos aplicando materiais diversos. 

Atualmente coexistem, no mercado, vários processos de produção de vedações verticais: 

processos de moldagem no próprio local e de montagem mecânica de componentes 

industrializados, processos com variados graus de industrialização, níveis de custo e com 

ampla diferenciação no desempenho funcional. Novas tecnologias para a produção de 
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vedações verticais vêm sendo introduzidas no mercado e as alvenarias tradicionais vêm sendo 

utilizadas dentro dos novos conceitos de racionalização (SILVA, 2003). 

É importante enfocar, ao longo dessa história, o reflexo da evolução do processo de produção 

de edifícios na conformação do cenário atual de produção das alvenarias de vedação em 

edifícios construídos pelo processo construtivo tradicional, ou seja, “baseados na produção 

artesanal, com uso intensivo de mão-de-obra, baixa mecanização, com elevados desperdícios 

de mão-de-obra, material e tempo, dispersão e subjetividade nas decisões, descontinuidades e 

fragmentação da obra”, como propõe Sabbatini (1989). É, atualmente, o mais empregado no 

Brasil: edifícios com estrutura reticulada de concreto, vedações em alvenarias de 

componentes cerâmicos ou outros e revestimentos argamassados. 

Por condicionar fortemente o desempenho do edifício, já que possui interfaces com os 

revestimentos, esquadrias, instalações prediais, impermeabilizações e estrutura, faz com que 

sua otimização seja fundamental para a racionalização do edifício como um todo (FRANCO, 

1998 apud LORDSLEEM Jr. et al., 2007) 

Para Peña; Franco (2004), a racionalização da vedação vertical, através dos projetos para 

produção, é necessária para se obter o planejamento e a organização da produção da obra, 

aumentando a produtividade, diminuindo os custos, evitando problemas decorrentes da 

interferência de serviços entre os demais subsistemas, de retrabalho, de desperdícios e de 

futuros problemas patológicos. 

2.1.2 Materiais e componentes 

2.1.2.1 Blocos cerâmicos 

A produção dos blocos cerâmicos é feitas a partir do processo de moldagem e queima.  Os 

tijolos são moldados e levados a primeira etapa de fabricação que seria o aquecimento do 

bloco em baixas temperaturas, logo em seguida este tijolo será encaminhado a fornos para ser 

aquecido a altas temperaturas e finalmente será encaminhado ao processo de resfriamento. 

Todos estes processos são necessários para não comprometer a qualidade dos blocos 

cerâmicos, entretanto, a primeira e a última fase serve, em geral, para diminuir a ocorrência de  
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defeitos nos materiais cerâmicos devido ao choque térmico. Atualmente conta-se com 

diversos tipos de blocos cerâmicos para execução de diversos blocos. Isto é feito para seguir a 

tendência da execução da alvenaria racionalizada (Da Silva, 2006). 

Os blocos cerâmicos são componentes da alvenaria de vedação que possuem furos 

prismáticos perpendiculares às faces que os contêm (Figura 2.3) (NBR 15270-1). Segundo a 

normalização brasileira, as alvenarias de bloco cerâmico para vedação não têm a função de 

resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte.  

 
Figura 2. 2 - (a) blocos cerâmicos de vedação com furos na horizontal; (b) blocos cerâmicos de vedação com 

furos na vertical (NBR 15270-1) 

As propriedades dos tijolos e blocos cerâmicos devem ser compatíveis com as exigências e 

condições de exposição da alvenaria por eles constituída durante as etapas de execução e de 

uso, afirma Kazmierczak (2007). A alvenaria, por sua vez, deve ser projetada de modo que, 

sob condições ambientais e de uso previstas em projeto, mantenha segurança, estabilidade e 

plenas condições de uso durante sua vida útil. A especificação das propriedades requeridas 

para um determinado tijolo ou bloco cerâmico deve, portanto, levar em consideração as 

características específicas de cada obra.  

Todos os blocos são fabricados seguindo normas brasileiras da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) aplicados aos blocos cerâmicos e tijolo maciço. Isso faz com que 

todos possuam a mesma qualidade e resistência mencionada em normas. 

Tabela 2.1 – Normas brasileiras relacionadas com blocos cerâmicos e tijolos maciços cerâmicos. 

Número Ano Título 

NBR 15270-1 2005 Componentes cerâmicos – Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e requisitos. 

NBR 15270-2 2005 Componentes cerâmicos – Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural – 

Terminologia e requisitos. 

NBR 15270-3 2005 Componentes cerâmicos – Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e 

vedação – Métodos de ensaio 

NBR 8041 1983 Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – Forma e dimensões. 
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Para sua perfeita utilização os tijolos ou blocos cerâmicos devem possuir as propriedades de 

resistência a compressão de acordo com a solicitada em projeto, dimensões adequadas para 

execução da elevação, permeabilidade e resistência para as intempéries do ambiente, 

resistência e tolerância para as variações volumétricas de acordo as temperaturas e umidade 

solicitada e principalmente possuir porosidade suficiente para trabalho com argamassa de 

assentamento e/ou revestimento(Da Silva, 2006). 

2.1.2.2 Argamassa de assentamento 

A argamassa de assentamento tem como função realizar a elevação das paredes  utilizando 

tijolos ou blocos cerâmicos, que por sua vez também são chamados de unidades de alvenaria 

(CARASEK, 2007). 

Esta argamassa possui as funções de união das unidades de alvenaria para constituição de um 

elemento monolítico, distribuição das cargas de forma uniforme, selar as juntas para 

conseguir a estanqueidade e absorção das deformações naturais como a própria retração da 

massa após perda de água para o ambiente (CARASEK, 2007). 

Para os efeitos da norma esta argamassa possui a seguinte definição: mistura homogênea de 

agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou 

adições, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em 

instalação própria (argamassa industrializada). 

Segue abaixo de forma resumida as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT): 

Tabela 2. 2 – Normas brasileiras relacionadas com argamassas de assentamento de alvenaria 

Número Ano Título 

NBR 13276 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura 

e determinação do índice de consistência. 

NBR 13277 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

retenção de água. 

NBR 13278 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

densidade de massa e do teor de ar incorporado. 

NBR 13279 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

resistência à tração na flexão e à compressão. 

NBR 13280 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

densidade de massa aparente no estado endurecido. 

NBR 13281 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. 

NBR 15259 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 

absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. 

NBR 15261 2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da 
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variação dimensional (retração ou expansão linear) 

2.1.3 Seqüência de execução 

2.1.3.1 Marcação  

Segundo Sahb (2005 apud SANTOS, 2010), é procedimento normal quando não existe o 

projeto de alvenaria que, no mínimo, elabore-se a planta de marcação das alvenarias do 

pavimento tipo (Figura 2.3). Para tanto, devem  ser considerados os projetos de Arquitetura, 

Estrutura, Instalações e Esquadrias, bem como adotado o sistema de referência de eixos 

ortogonais e, principalmente observados os tipos e as dimensões dos blocos ou tijolos e a 

espessura da junta de assentamento a serem utilizados nas alvenarias. 

 
Figura 2. 3 – Exemplo de parte da planta de marcação das alvenarias de um pavimento tipo a partir de eixos 

ortogonais (SAHB, 2005). 

Com base nos eixos ortogonais principais, Souza et al. (1996), recomenda definir a posição 

das paredes, nesta etapa preocupar com o nivelamento da primeira fiada, o esquadro entre as 

paredes e as dimensões dos ambientes, principalmente nos cômodos de menor área. No caso 

de alvenaria sob vigas, a posição das paredes deve ser conferida também em relação às faces 

das vigas, a posição das paredes deve ser conferida também em relação às faces das vigas por 

intermédio de um prumo de face aplicado pelo menos em três pontos (um ponto em cada 

cabeceira da viga em um terceiro no centro do vão). 

A marcação deve ser iniciada pelas paredes da fachada, considerando-se o prumo do conjunto 

de pavimentos executados.  Antes de iniciar o assentamento da primeira fiada, distribuir os 
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blocos conforme o alinhamento da alvenaria a fim de permitir definições de cortes de blocos e 

ajustes em relação ao posicionamento das instalações embutidas e aos vãos destinados as 

portas e passagens (Lordsleem Jr., 2000 apud SANTOS, 2010). 

Yazig (2006) recomenda assentar os blocos das duas extremidades da parede marcando com 

base nos eixos de referência. Esticar uma linha unindo os dois blocos por um de seus lados. 

Assentar entre eles os demais blocos da fiada de marcação. As juntas verticais precisam ser 

preenchidas, na fiada de marcação, para garantir maior resistência a choques acidentais. Após, 

marcar as paredes internas com base nos eixos de referência, atentando para os vãos de porta 

(colocando gabarito para tal) e de prumada de instalações. 

O projeto de alvenaria determinará se cada parede será de 1/2 bloco, 1 bloco ou até maior, 

caso não possua este projeto podemos realizar esta determinação através do projeto 

arquitetonico.  Iniciamos a marcação através do projeto arquitetônico amarrando as medidas 

na estrutura do prédio. A execução inicial sempre iniciará pelos o cantos. 

 

Após realizar as etapas descritas acima devemos realizar a marcação da primeira fiada através 

dos blocos cerâmicos.  

2.1.3.2 Elevação 

Para a marcação das demais fiadas devemos utilizar a linha de nylon que poderá ser amarrada 

nos pilares, escantilhão ou através de peças de madeiras fixadas nos “castelos” (figura 2.4)  e 

amarradas linhas no mesmo. As fiadas poderá ser planejada de forma que no seu respaldo 

evite quebra de blocos cerâmicos. Este levantamento será muito importante depois para a 

etapa do acunhamento que não poderá possuir vão superior a 2cm. Devemos lembrar que uma 

alvenaria bem levantada facilitará serviços que os precedem. 

Feito este calculo podemos realizar a marcação das fiadas na estrutura na qual será amarrada. 

Caso na possua este recurso podemos utilizar uma guia de madeira ou até mesmo realizar esta 

marcação através do escantilhão.  
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Guia ("Escantilhão") Guia ("Escantilhão")

Respaldo (Altura da laje ou viga)

Linha

 
Figura 2. 4 – Ilustração dos castelos com a utilização da linha de nylon. 

 

Antes de iniciar a elevação devemos marcar as fiadas preferencialmente na estrutura onde será 

amarrada e realizar a colocação dos ferros cabelos. Após realizar a etapa descrita iniciamos a 

elevação da alvenaria. Devemos lembrar que antes do inicio da alvenaria devemos realizar o 

chapisco na estruturas de concreto afim de garantir aderência entre os compostos. A 

amarração poderá ser feita através de tela metálica fixada com auxilio de pinos, ou podemos 

utilizar os ferros cabelos que são ferros dobrados na espessura da alvenaria e fixados nas 

estrutura de concreto através de furos com furadeiras de impacto. Estes furos deverão ser 

realizados com inclinação e lavados posterior a sua furação, pois após estas etapas iremos 

fixar o ferro dobrado com adesivo epóxi e caso haja materiais fino no furo poderá 

comprometer a aderência do material e não realizar a amarração desejada. Feito estes 

procedimentos corretos podemos evitar patologias. 

A elevação deverá ser feita até a altura das aberturas marcadas em projeto arquitetônico 

através dos quadros de aberturas. Recomenda-se para estas aberturas a utilização de gabaritos 

que irão ser fixados e deixados no local até o termino da execução da alvenaria. O 

procedimento citado deverá também ser adotado para vão de porta que deverá possuir 

dimensões superiores aos vão acabados em casos de kits portas prontas. Deveremos tomar o 

cuidado na execução dos vãos de esquadrias quanto ao seu alinhamento perante a fachada, em 

casos de obras verticais. Para o não surgimento destes problemas deveremos recorrer aos 

prumos de concreto que garantiram o perfeito alinhamento em relação a estrutura do prédio. 

Poderemos também galgar estas medidas através dos eixos destinados a marcação da 

alvenaria(Da Silva, 2006). 
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2.1.3.3 Acunhamento 

O acunhamento ou fixação da alvenaria tem como função minimizar as patologias que possam 

surgir na alvenaria. Estas patologias podem ser desde a perda de estanqueidade e o 

aparecimento de trincas. Para este procedimento é recomendado que seja feito no termino da 

concretagem de toda estrutura da obra. Esta recomendação é em detrimento ao acomodamento 

da estrutura que por sua vez já terá sofrido quase todas as deformações plásticas e elásticas 

possíveis, e isto evitará o surgimento de patologias de trincas. Ele também deverá ser feito 

após no mínimo quatorze dias da elevação da alvenaria ser concluída. 

Como a alvenaria de vedação é utilizada para o seu assentamento a argamassa de 

assentamento que possui em sua composição água, devemos aguarda a saída de toda esta água 

e esperar toda sua retração para obtenção de um melhor acunhamento. Porem esta situação 

nem sempre é o encontrado na pratica. Em função dos cronogramas apertados impostos pelos 

construtores alguns procedimento são deixas para trás afim de cumprir as metas exigidas. 

Geralmente a alvenaria é acunhada durante a propia execução da estrutura. Estes 

procedimentos poderão ser verificados pelo NUTEA (2009). Ele também recomenda os 

seguintes serviços: 

 Aguardar 30 dias após  o respaldo da alvenaria do ultimo pavimento que compõe o 

lote de quatro, bem como a conclusão das alvenarias dos 3 apvimentos acimda deste; 

 O ultimo pavimento deverá estar concluído a cobertura ou isolação térmica da laje de 

cobertura. Caso não seja possível realizar a cobertura deverá ser providenciado uma 

isolação térmica para esta laje que deverá ser mantida até o final definitivo da 

cobertura. 

 Entre os pavimentos já concluídos devemos respeitar um intervalo de 24 horas para o 

serviço em cada pavimento. 

 O primeiro pavimento e o ultimo pavimento deverá ser acunhado somente após 

conclusão dos demais pavimentos. Este procedimento será adotado para evitar trincas 

oriundo de deformações na estrutura no primeiro pavimento e dilatações térmicas no 

ultimo pavimento. 
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2.2 PROJETO DE ALVENARIA 

Considerações dessa natureza têm conduzido o meio técnico ao conceito de projetos voltados 

para a produção: um conjunto de elementos de projeto elaborado segundo características e 

recursos próprios da empresa construtora, para utilização no âmbito das atividades de 

produção em obra, contendo as definições dos itens essenciais à realização de uma atividade 

ou serviço e, em particular: especificações dos detalhes e técnicas construtivas a serem 

empregados, disposição e seqüência de atividades de obra, frentes de serviço, uso e 

características de equipamentos. Barros (1996). 

Segundo Melhado (1994), o projeto deve ser entendido como “uma atividade ou 

serviço integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, 

organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas 

especificadas para uma obra” e deve ser encarado “como processo estratégico, 

visando atender às necessidades e exigências do empreendedor, portanto voltado à 

definição de características do produto final do empreendimento” e “como processo 

operacional, visando à eficiência e à confiabilidade dos processos que geram o 

mesmo produto”. 

Silva (2003) apresentou algumas diretrizes básicas para a concretização de um convênio de 

desenvolvimento tecnológico universidade-empresa, objetivando desenvolver metodologias e 

procedimentos adequados à realidade das obras da empresa contratante e que permitissem 

racionalizar as atividades construtivas e melhorar o desempenho dos edifícios construídos por 

ela, em inúmeras cidades do país. O objeto da pesquisas eram as alvenarias de vedação e 

revestimentos argamassados de paredes, pisos e tetos e que consistiam, à época, a prática 

corrente da empresa que atuava, ao final dos anos 80, em todo o Brasil. 

A partir das experiências empreendidas nos canteiros de obras, produziu-se uma série de 

documentos contemplando temas muito pouco explorados pela literatura técnica, até então 

(SABBATINI et al, 1998): 

 Recomendações para definição, produção e execução de revestimentos de pisos;  

 Recomendações para construção de paredes de vedação em alvenaria; 

 Metodologia para o controle da qualidade e procedimentos para a caracterização dos 

componentes da alvenaria; 
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 Metodologia para o controle da qualidade e procedimentos para a caracterização dos 

materiais constituintes das argamassas; 

 Diretrizes para a produção e controle de dosagem das argamassas de assentamento e 

revestimento e recomendações para a execução de revestimentos de argamassa para 

paredes e tetos. 

Propunha-se, assim, intervir no processo de produção das alvenarias de vedação desde a fase 

de sua concepção, apontando-se a necessidade de incorporar, à etapa de projetos, 

procedimentos que pudessem conduzir as equipes de projetistas ao desenvolvimento de 

projetos executivos mais corretos quanto à suficiência de conteúdo e compatibilidade das 

informações técnicas. 

Durante essa experiência, enfrentou-se a resistência dos profissionais envolvidos no processo 

de produção, nas várias instâncias de decisão da empresa. Projetistas contratados, 

coordenadores de projeto da própria empresa, profissionais de canteiro e da administração, 

frente aos questionamentos suscitados pelo projeto de alvenaria ainda na fase de estudos 

preliminares, julgavam-nos prematuros, habituados à rotina de transferir definições essenciais 

ao desenvolvimento do processo de projeto para a fase de projetos executivos, quando não 

para os canteiros de obras. 

No entanto, ainda segundo a autora, o processo e as práticas de projetar vigentes 

apresentavam sérias deficiências, sendo caracterizados da seguinte forma:  

 os projetistas trabalham num nível de integração abaixo do necessário e suficiente, o 

que resulta em projetos com muitos problemas de interação, que vão refletir 

negativamente no custo, no prazo, na qualidade e imagem da  empresa junto ao 

cliente; 

 os projetistas arrolam um número insuficiente de variáveis no processo decisório sobre 

projetos, o que caracteriza a postura estritamente técnica; 

 as informações para a criação são incompletas e o processo de comunicação entre a 

empresa e o projetista, deficiente; 
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 os cronogramas de projetos, de execução da obra e de pagamento dos projetistas não 

estão compatibilizados entre si; 

 a falta de padronização dos materiais de acabamento dificulta o processo de 

especificação e administração de materiais, onerando o custo final de construção. 

Como ressaltado por Novaes (1996), na fase de estudos preliminares, em que são 

lançadas as soluções básicas para cada projeto, a importância das reuniões “com 

vistas a compatibilização de soluções afins” é mais acentuada, “seja por propiciar, 

posteriormente, desenvolvimento harmônico do processo de projeto, pela 

possibilidade de identificação precoce de eventuais falhas ou incoerências entre 

soluções afins de projetos distintos, pelos menores custos incorridos, nesta fase, para 

as eventuais correções que se fizerem necessárias.” 

A adoção dos projetos construtivos para as paredes de vedação funciona, portanto, no 

primeiro momento, como instrumento de compatibilização e de coordenação não só entre os 

projetos arquitetônico e complementares e demais documentos de obra, mas também como 

elemento de integração entre a fase de concepção e a de produção, ao buscar incorporar 

soluções construtivas consoantes com a realidade dos canteiros.(Silva,2003 apud 

Santos,2010). 

2.2.1 Projeto de Execução 

Para que a execução ocorra segundo os princípios da racionalização construtiva, uma série de 

atividades relacionadas a diversos setores da empresa estão envolvidas, tais como as 

relacionadas ao setor de suprimentos, à elaboração de procedimentos e à contratação de mão 

de obra, discutidas na seqüência. 

2.2.1.1 Setor de Suprimentos 

Segundo (BARROS, 1998) ao se discutir o papel do setor de suprimento na racionalização da 

produção, procura-se alerta as empresas para a importância do mesmo, destacando-se as 

principais ações que deverão se considerada. 

BARROS (1998) ressalta ainda que as atividades relacionadas ao setor de suprimentos têm 

uma interferência expressiva na racionalização da produção, uma vez que está envolvido com: 

 Atendimento à especificação de materiais e componentes; 
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 A seleção de fornecedores de materiais, componente e serviços; 

 A aquisição dos materiais e componente; 

 A contratação de fornecedores de serviços; 

 A realização e o registro do controle de recebimento; 

 Armazenamento e o transporte de matérias pelo canteiro; 

 A retroalimentação das informações para o setor de projetos; 

 A definição dos equipamentos de produção; 

Para a empresa deve ficar claro que para a produção de um empreendimento o projeto 

deflagra todo o processo, definindo as especificações daquilo que deverá ser adquirido, daí 

sua importância, salienta BARROS (1998). Sem as especificações de projeto, o departamento 

de suprimentos não terá parâmetros técnicos para efetuar seu trabalho, ou seja, realizar a 

seleção de fornecedores e efetuar a aquisição. Neste caso é comum que o “menor preço” 

direcione as ações do setor. 

Porém a realização da compra, no entanto, não define a responsabilidade desse setor. O 

material deve ser devidamente recebido na obra, verificando-se se o que foi entregue 

corresponde ao que foi adquirido, para que se possa dar um retorno ao setor que realizou a 

especificação e ao que realizou a compra (BARROS , 1998). 

Neste processo, a relação empresa-forncedor tem importância fundamental, destacando-se a 

necessidade da parceria, pela qual o comprador deve estabelecer com os fornecedores uma 

relação de trabalho e um sistema de realimentação dos resultados obtidos. Com isso, pode-se 

definir um programa continuo de melhorias, evitando-se problemas quanto a qualidade dos 

insumos. 

O setor de suprimentos tem também a responsabilidade pela aquisição ou locação dos 

equipamentos de produção. Neste caso a empresa precisará definir a sua “política” de 

aquisição de equipamentos, de modo que os mesmo sejam compatíveis com o sistema de 

produção a ser adotado (BARROS , 1998). 
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Com relação aos equipamentos, cabe destacar a necessidade de se compatibilizar os sistemas 

de transporte empregados no canteiro. O emprego de componentes paletizados, por exemplo, 

diminui as perdas e aumenta a produtividade do processo, entretanto, exige equipamentos de 

grande porte na obra, trais como as gruas, ou quando elas não estão disponíveis, as existências 

de paletes que possam ser manuseados através de carrinhos de mão especiais que caibam nos 

elevadores de obra, podem ser uma excelente alternativa. 

Enfim, cabe ao setor de suprimentos ter como diretrizes de trabalho facilitar e viabilizar a 

racionalização construtiva, através do completo envolvimento e de um melhor relacionamento 

com as equipes de projeto e produção, para que sejam adquiridos matérias, componentes e 

equipamentos que atendam à produção (BARROS , 1998).   

2.2.1.2 Procedimentos de produção 

Segundo BARROS (1998) um aspecto importante na motivação e no treinamento para a 

produção da alvenaria racionalizada é a existência de procedimentos claros de produção, ou 

seja, a empresa precisa saber como deseja que a alvenaria seja executada a fim de que possa 

contratar e treinar as suas equipes segundo essa orientação. 

Portanto, para que se contrate um determinado tipo de serviço, é necessário que a outra parte 

esteja consciente de como se deseja que o serviço seja realizado e baseado em que parâmetros 

ele será recebido. 

O conteúdo do procedimento deve ser o necessário e o suficiente para que oriente a produção 

na condução do método construtivo. No caso especifico da alvenaria de vedação, o 

procedimento deverá contemplar: 

 Os documentos de referencia; 

 Ferramentas e equipamentos a serem empregados; 

 Condições para o inicio do trabalho: atividades que deverão ser concluídas e os prazos 

de carência a serem observados; 

 A definição das atividades preliminares à execução; 

 Condições e características para a demarcação da primeira fiada; 
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 Condições e características para elevação, incluindo as definições de vãos; 

 Condições e característica para a fixação; 

2.2.1.3 Mão de Obra de produção 

Segundo FARAH (1992, apud BARROS, 1998), a forma como o desenvolvimento da 

construção se deu no país acabou por comprometer o saber dos operários, implicando numa 

desqualificação crescente dos trabalhadores, sem que houvesse transferência do “saber-fazer” 

para a gerência do processo de produção. 

As empresas precisam entender que dependem da qualificação do trabalhador e de sua 

habilidade para viabilizar a produção, pois ainda que a tecnologia esteja embutida no projeto e 

em alguns componentes industrializados, os trabalhadores intervêm com sua experiência 

pratica, traduzindo os projetos na fase de execução e recorrendo a seua conhecimentos para a 

utilização e aplicação de materiais e componentes (FARAH, 1992). 

Apesar de muitas organizações terem consciência da necessidade de se investir no trabalhador 

da construção civil, essa não é uma tarefa fácil de realizar, pois a contratação da mão-de-obra 

nessa indústria é complexa. 

Há uma heterogeneidade na forma de contratação dos serviços, a qual varia com o porte da 

empresa e com tipo de serviço executado. Dessa maneira o treinamento e a qualificação da 

mão-de-obra é uma questão que envolve grande dificuldade. Mesmo assim, acredita-se que 

sem esse investimento não será possível capacitar a mão-de-obra a produzir segundo os 

princípios da racionalidade construtiva, evoluindo-se para patamares próximos à 

industrialização. 

2.2.2 Características do projeto de alvenaria 

Segundo Silva et al. (2006) apud (SANTOS, 2010), quando se pretende implantar conceitos 

de racionalização da construção, deve-se iniciar pela estrutura da edificação. Em seguida, 

deve-se priorizar a alvenaria de vedação.  Isso porque o subsistema de vedação vertical 

interfere nos demais subsistemas da edificação: revestimento, impermeabilização, esquadrias, 

instalações elétricas e de comunicação, instalações hidrosanitárias, entre outras. Todos esses 

serviços somados representam uma parcela considerável do custo de uma obra.  
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Para inicio do projeto de alvenaria devemos avaliar todos os fatores condicionantes de 

projeto. Estes fatores são: projetos da obra (arquitetônico, estrutural, instalações hidro-

sanitárias, elétricas, impermeabilização, esquadrias), especificações sobre acústica, local onde 

estará submetida a solicitações, prazos e custos. 

Ao analisar todos os fatores expostos acima o projetista terá como responsabilidade executar 

um projeto avaliando as especificações dos materiais e técnicas executivas, plantas e 

elevações de definição da alvenaria e determinação do padrão da qualidade e suas tolerâncias. 

2.2.3 Projeto de alvenaria x Qualidade e Produtividade 

Segundo Franco (1998 apud PEÑA; FRANCO, 2004), o projeto de vedação vertical é uma 

peça de extrema importância para implantação de tecnologias construtivas racionalizadas e 

este projeto deve ser concebido dentro de uma visão sistêmica, não se restringindo 

unicamente à melhoria do comportamento dos componentes de vedação vertical, mas 

inserindo o funcionamento da vedação vertical no edifício e a sua produção na organização e 

racionalização dos demais subsistemas que compõe a edificação. 

Com o projeto de alvenaria pode-se ter o propósito da redução dos custos através do ganho da 

qualidade e o aumento da produtividade. Isto torna a alvenaria um processo mais ágil evitando 

um surgimento futuro de patologias. Ainda pode-se citar o retrabalho que será evitado através 

do embutimento das passagens elétricas nos interiores dos blocos. Isto evita o corte de 

alvenaria, embutimento de caixas e por final o enchimento dos rasgos com a utilização de 

argamassas. Pode-se citar também o desperdício de materiais que gera custos com limpeza, 

transporte, materiais, ferramentas e transportes para local correto de descarte através de 

caçambas. Deve-se também ressaltar que para execução de uma boa alvenaria devem sempre 

ser utilizados materiais de qualidade e normatizados (SILVA, 2006). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa se configurou como um estudo de caso de caráter exploratório. 

Esse tipo de pesquisa promove o contato inicial com o tema a ser abordado, gerando maior 

conhecimento sobre o mesmo. Para obter uma análise bem elaborada dos dados obtidos pelas 

fontes, os pesquisadores devem ter uma atitude de receptividade às informações e dados. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da utilização do projeto de alvenaria 

na execução dos serviços de marcação e elevação da alvenaria, esclarecendo de forma simples 

e direta através de registros fotográficos, que este projeto não funciona apenas como um 

composto de marketing para a empresa, mas sim como um instrumento que controla os 

processos do serviço em questão em todas as etapas de execução do serviço, gera maior 

eficiência da mão de obra e garante que o produto final satisfaça as necessidades dos clientes 

internos e externos. 

YIN (2005) afirma que o estudo de caso pode utilizar várias fontes de evidência. O método, 

muitas vezes, é colocado como sendo mais adequado para pesquisas exploratórias e 

particularmente útil para a geração de hipóteses. Adequa-se para responder às questões como 

e porque que são questões explicativas, como é a proposta deste trabalho. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLHA DA OBRA DO ESTUDO DE 

CASO 

Foi escolhida para este estudo uma edificação residencial multipavimentos localizada na 

cidade de Aparecida de Goiânia, com área construída real (definida pela prefeitura) de 

37.757,21 m². 

A empresa objeto de estudo de caso do presente trabalho é uma construtora situada na cidade 

de Goiânia - GO e que não possui certificado de qualidade nem departamento de coordenação 

de projetos no corpo gerencial. Ela atua no mercado há 15 anos e possui um total de 15 
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empreendimentos e 138 unidades habitacionais entregues, tendo apenas um empreendimento 

em andamento, totalizando assim uma área de 20.000 m² de obras construídas. 

O empreendimento analisado neste trabalho é um condomínio residencial e é composto de três 

torres com 24 pavimentos cada, sendo quatro apartamentos por andar. Está situado em uma 

região de grande expansão imobiliária na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. 

A obra tem sua estrutura caracterizada por pilares, vigas e lajes de concreto armado moldado 

no local e a alvenaria sendo de vedação com blocos cerâmicos (prédio é estruturado e as 

paredes só têm a função de vedação). 

A obra está sendo realizada por uma construtora de médio porte que tem seu escritório 

localizado na cidade de Goiânia e que possui seus próprios procedimentos executivos 

padronizados  

Para a realização do estudo foi necessária a escolha de uma obra que tinha a necessidade real 

da implantação de um projeto de alvenaria
2
.  

3.3 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado na coleta de dados abrangeu três check list, que abordam as 

especificações gerais da empresa, do serviço e dos materiais. 

Em relação à empresa o documento faz a coleta de dados de identificação, conforme 

apresentado no Anexo A, quanto ao nível de mobilização para a qualidade e dados específicos 

da obra em estudo. Já em relação ao serviço (Anexo B), a coleta se baseia em dados de 

logística, execução e planejamento do mesmo. Os materiais, de acordo com o check-list do 

Anexo C, são analisados quanto ao controle de recebimento, armazenamento e transporte. 

 

 

                                                 
2
 Como já mencionado no capítulo 1, os resultados apresentados neste trabalho apóiam um estudo maior que 

objetiva a implantação do projeto de alvenaria de vedação em edificações residenciais para melhorias relativas à 

qualidade, produtividade e eficiência dos recursos produtivos. 
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Junto aos documentos de coleta de dados, foram realizados os registros fotográficos referentes 

ao serviço de elevação da alvenaria, tanto o serviço em andamento, quanto concluído. Estes 

registros foram executados na fase anterior à implantação do projeto de alvenaria de vedação 

e também após a utilização do mesmo.  
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4 ANÁLISE DE DADOS  

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir do emprego dos três check lists 

para caracterização da empresa e da obra do estudo de caso; do serviço e suas etapas e dos 

materiais. Na seqüência são apresentados os resultados relativos à melhoria da qualidade 

obtida a partir da implantação do projeto de alvenaria. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço de alvenaria possui a mão de obra própria contratada sendo a forma de contratação 

por produção. 

Dentro do processo executivo existe um planejamento no seqüenciamento da execução, 

começando pelas elevações de periferia e em torno das caixas dos elevadores. No 

seqüenciamento da execução das alvenarias, ocorre a execução das alvenarias internas, 

iniciando-se pelas mais distantes às mais próximas do local de descarregamento dos blocos no 

pavimento. 

O projeto de alvenaria dos pavimentos tipo utilizado possui planta específica identificando 

todas as interfaces com os subsistemas de instalações elétricas e hidráulicas e elevação de 

cada alvenaria contendo as posições de eletrodutos e caixinhas de elétrica, porém não 

utilizadas no processo executivo. As especificações utilizadas foram: 

 A definição de quais juntas verticais são argamassadas ou não. 

 Posição e detalhamento de ferro cabelo ou grampos dobrados em “U”. 

 Especificação do tipo e traço da argamassa a ser utilizada no assentamento. 

 Planejamento da seqüência de execução de alvenaria e especificações dos tipos de 

blocos e locais de aplicação. 
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Abaixo seguem os registros fotográficos referentes ao serviço de alvenaria. Conforme Figura 

4.1 os blocos eram armazenados no pavimento sem paletização. 

 

Figura 4. 1 - Localização dos estoques de blocos / tijolos no pavimento. 

O tipo de transporte dos blocos desde o descarregamento do fornecedor até o estoque no posto 

de trabalho é carrinho porta palete e o transporte da argamassa é realizado através de jerica e 

carrinho de mão.  

 

Figura 4. 2 - Equipamento de transporte dos blocos 
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Figura 4. 3 - Equipamento de transporte e aplicação da argamassa. 

O transporte vertical de materiais se resume em elevador de obra (Figura 4.4). 

 

Figura 4. 4 - Elevador de obras 
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As etapas de execução inicializam na marcação, onde é utilizado o nível de mangueira e 

passam pela elevação que necessita de desempenadeira estrita, escantilhão, argamassadeira de 

eixo horizontal e colher de pedreiro. Os equipamentos complementares são trenas e fio de 

nylon. A figura 4.5 demonstra a instalação do escantilhão.  

 

 

 

Figura 4. 5 – Escantilhão 
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O transporte da argamassa do local de produção ao local de aplicação não possui caminhos 

previamente definidos e os blocos transportados até o pavimento do serviço não estão na 

quantidade exata a ser utilizada, podendo sobrar até 10% da quantidade enviada ao posto de 

trabalho da mão de obra, sendo que estes são armazenados próximos ao posto de trabalho, não 

havendo duplo manuseio. 

 

Figura 4. 6 - Masseiras utilizadas pelos pedreiro. 

A Figura 4.7 mostra o pedreiro executando a fiada mais alta da elevação. 

 

 

Figura 4. 7 - Posição do pedreiro no posto de trabalho para executar a fiada mais alta 
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Dentro do pavimento onde o serviço de alvenaria acontece, o projeto se encontra aberto e em 

local protegido.(Figura 4.8) 

 

Figura 4.8 - Localização da bancada do projeto 

4.2 CARACTERIZAÇÕES DOS MATERIAIS 

Os materiais foram analisados quanto á forma de recebimento, armazenamento e transporte. 

Os dados foram coletados por meio de um check list (Anexo C). 

O armazenamento dos materiais relacionados ao serviço de alvenaria é efetuado sobre base 

plana, porém não é protegido contra umidade. Seguem os registros fotográficos referentes aos 

materiais. 

 Os blocos ao chegarem à obra eram estocados do lado de fora, na calçada. O local da 

estocagem se devia ao ciclo de concretagem da área comum, que naquele período 

indisponibilizava o canteiro como estoque 
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Figura 4.9 - Local do descarregamento e estocagem do material. 

O material não possui procedimento de controle da quantidade no recebimento, sua aceitação 

é feita por verificação visual dos lotes. O recebimento não possui local pré-definido no 

canteiro e o material é descarregado em local improvisado podendo haver duplo manuseio. 

 

 

Figura 4. 70 - Descarregamento do material (no momento da descarga) 
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Existem dispositivos para reduzir o esforço do operário no descarregamento, como paletes e 

carrinhos porta-paletes.(Figuras  

 

Figura 4. 11 – Transporte paletizado 

 

 

 

Figura 4.12 – Transporte paletizado 
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Figura 4.13 – Blocos com espessura de 11,5cm  sendo: (a) 11,5x19x9cm; (b) 11,5x19x14cm; (c) 11,5x19x19cm. 

 

 

Figura 4.14 – Blocos com espessura de 9,0 cm sendo: (a) 9,0x19x9cm ; (b) 9,0x19x14 cm; (c) 9,0x19x19 cm. 

 

 

 

 

(a) (b) 
(c) 

(a) (b) 
(c) 
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Figura 4.15 – Exemplo de bloco utilizado(17cmx19cmx19cm) 

 

 

Figura 4.16 – Canaleta(11,5cmx19cmx39cm) 
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Figura 4.17 – Tijolo maciço (9cmx4,5cmx19cm) 

 

4.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS RELATIVOS À QUALIDADE 

REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO 

As análises a seguir estão divididas em três etapas: 

 considerações sobre os processos de implantação do projeto; 

 apresentação da sequência de etapas de execução do serviço de alvenaria, como um 

dos resultados obtidos a partir da implantação do projeto de alvenaria, trazendo maior 

padronização ao processo e; 

 apresentação dos registros fotográficos que evidenciam as melhorias obtidas em 

relação à qualidade comparando o antes e o depois do processo de implantação do 

projeto de alvenaria. 
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4.3.1 Considerações Sobre o Processo de Implantação do Projeto 

Através da primeira análise do sistema de estocagem e qualidade dos blocos recebidos, foram 

detectadas características insatisfatórias na qualidade dos blocos fornecidos à obra e 

detectadas falhas na sua estocagem, que era realizada sem planejamento, ocorrendo no local 

com maior facilidade de recebimento e disponibilidade do canteiro naquele momento. 

O Projeto de Alvenaria da obra já existia, porém este ainda não havia sido implantado. Então 

a missão foi implantar o projeto na execução do serviço através do treinamento das equipes de 

mão-de-obra. 

O processo de implantação do projeto de alvenaria dentro da obra em estudo passou por 

etapas difíceis ligadas à qualidade como: 

 A baixa qualidade dos blocos fornecidos. 

 Baixa aceitação da utilização do projeto por parte de uma das equipes da mão de obra 

relacionada. 

Após reclamações feitas por parte gerencial da obra ao fornecedor dos blocos, estes em seu 

próximo lote de entrega se encontraram com qualidade satisfatória e assim permaneceram. Já 

a mão-de-obra, após o tempo de aceitação do projeto fornecido e redefinição quanto à forma 

de pagamento por produção, esta se socializou com a idéia e os conceitos de racionalização e 

melhorias na qualidade, passados pelo projeto. 

Após dois meses de uso do projeto na execução da alvenaria, poderiam ser observadas através 

de registros fotográficos mudanças qualitativas como: 

 Elevações mais limpas. 

 Elevações sem blocos retalhados. 

 Elevações mais uniformes e planas. 

 Juntas de assentamentos mais esbeltas. 
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 Menor quantidade de lixo residual referente à alvenaria. 

 Maior respeito por parte da mão-de-obra ao método executivo do serviço. 

As Figuras 4.20 e 4.21 exemplificam detalhes do projeto de alvenaria utilizado na obra do 

estudo de caso. 

 
Figura 4. 8 – Detalhe da vista da elevação P- 01 do projeto com as especificações dos blocos, instalações e 

ancoragem estrutura/alvenaria. 
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Figura 4. 21– Detalhamento da ancoragem pilar/alvenaria, especificação dos blocos e fixação da elevação 

4.3.2 Sequência de Execução da Alvenaria no Pavimento Tipo da Obra 

Estudada 

 Um dos benefícios trazidos a partir da implantação do projeto foi o início da padronização 

das etapas do serviço, que não existia antes do projeto. A sequência a seguir sugere uma 

proposta a ser padronizada para a empresa como resultado da implantação do projeto de 

produção. 

Na obra a alvenaria inicia-se na marcação, sendo as condições prévias para sua execução: 

 Concretagem da laje e vigas há pelo menos 45 dias. 

 Retirada total do escoramento da laje do pavimento há pelo menos 15 dias. 

 Retirada do escoramento do pavimento superior. 

 Instalações dos equipamentos de segurança coletiva. 
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 Eixos ortogonais e nível de referência transferido para o pavimento. 

 Furação para passagem da tubulação nas lajes e em vigas executada. 

 Limpeza do pavimento, removendo poeira e materiais soltos. 

 Chapisco da estrutura executado (na região de encontro das vigas e pilares com a 

alvenaria). 

A marcação da alvenaria possui as seguintes etapas: 

1-O nível da superfície da laje é mapeado, para detectar o ponto mais alto que será tomado 

como ponto de referência, para assim confirmar ou redefinir a cota da primeira fiada. 

2-As posições das paredes são marcadas com base nos eixos ortogonais principais. 

3-A região de assentamento é limpa. 

4- Os blocos da 1° fiada são assentados. 

 

Figura 4. 9 – Fixação dos eixos ortogonais principais 
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A elevação da alvenaria também inicia com a aplicação dos conectores metálicos de 

ancoragem alvenaria/pilar (geralmente ferro cabelo) tomando as seguintes precauções: 

 Furar com furadeira elétrica de broca 6 mm. 

 Limpar a poeira dos furos. 

 Preparar a resina epóxi conforme indicação do fabricante. 

 Passar as pontas da barra na resina e chumbá-las nos furos executados no pilar. 
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Figura 4.23 - Conectores metálicos de ancoragem alvenaria/pilar 

Na elevação propriamente dita, com os blocos necessários distribuídos nos andares e 

próximos ao local de uso e com as prumadas hidráulicas já executadas o processo segue: 

 1- A linha de nylon é esticada e fixada nos ecantilhões. 

2- De posse do detalhe da vista da elevação fornecida em projeto, os blocos de cada 

extremidade aplicando argamassa entre a face dos blocos e a face dos pilares são assentados. 

3-Os blocos são pressionados firmemente contra o pilar. 

4- Os blocos intermediários são assentados utilizando-se a linha de nylon como referência de 

alinhamento e de nível. 

5- Ao atingir-se uma altura que dificulte a execução do serviço segue com cavaletes 

posicionados com suportes. 

6- Nas elevações com previsão de quadros ou caixas de instalações, ao alcançar-se a altura é 

posicionado um gabarito do tamanho do quadro para que o vão fique moldado. 
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Figura 4. 24 – Detalhe da linha de nylon esticada e fixada no escantilhão 
 

 

Figura 4.25 – Detalhe da instalação do quadro elétrico 

A fixação da alvenaria é realizada após as seguintes condições prévias: 

 Elevação das paredes totalmente concluídas. 

 Instalações dos equipamentos de Segurança Coletiva (EPC’s) de acordo com a NR-18. 

Deste modo o serviço de fixação segue de acordo com os seguintes procedimentos: 

1- Umedece o vão que receberá a argamassa. 
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2- A argamassa de fixação é aplicada por meio de colher de pedreiro. 

3- Nas paredes internas, durante a fixação, o total preenchimento dos vão é garantido e se 

cobre toda a largura do bloco. 

4- Na fixação de paredes externas, é garantido o preenchimento de, no mínimo, dois terços da 

espessura dos blocos pelo lado interno do andar. 

 

Figura 4.26 – Detalhe da fixação (Vista interna da edificação) 

4.3.3 Comparação da Qualidade diante do Uso do Projeto 

O uso do projeto na execução do serviço teve uma duração de dois meses. Após este período, 

puderam ser identificadas através de observações e registros fotográficos as evidências da 

melhoria da qualidade. 

Aspectos como blocos de baixa qualidade, juntas de assentamento disformes que 

comprometem a planicidade da fiada, cortes irregulares de blocos, e quantidade de lixo 

proveniente do serviço estão evidenciados e comparados perante o resultado da utilização do 

projeto. 
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4.3.3.1 Registros das elevações executadas sem projeto 

Os registros das elevações executadas sem a consulta do projeto de alvenaria revelam falhas 

de execução como mostrados a seguir: 

 

Figura 4.27 – Detalhe da junta de assentamento disforme, com variação de espessura 

É possível ver claramente a insatisfatória qualidade dos blocos que eram fornecidos à obra. 

(Figura 4.29). 
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Figura 4.28 – Juntas de assentamento com diversas espessuras 

Sem a consulta do projeto, a mão-de-obra executava o assentamento dos blocos de forma 

aleatória e com juntas excessivas. 

 

Figura 4. 29 – Blocos irregularmente assentados 



58 
Registros relativos à qualidade... 

 

R. Mundim; R. Diniz; T. F. Guimarães 

 

 

Figura 4. 30 – Detalhe nos blocos assentados e cortados sem especificação 

Além de juntas excessivas e assentamento incorreto, os blocos eram submetidos a cortes sem 

especificações e assim eram ajustados como um “quebra cabeça”. 
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Figura 4. 31 – Detalhe nos blocos irregulares  

 

Figura 4. 32 – Blocos assentados irregularmente  

 

Ao final do processo de execução das elevações eram observadas consideráveis quantidades 

de entulho proveniente dos blocos e da argamassa. 
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Figura 4. 33 – Quantidade excessiva de lixo residual da alvenaria executada sem o projeto 

 

 

4.3.3.2 Registros das elevações executadas com o projeto 

Após a implantação do projeto de alvenaria no serviço e do desenvolvimento da idéia de 

melhoria das elevações com as equipes de trabalho foi possível observar que detalhes técnicos 

estabelecidos pelo projeto eram respeitados na execução, como no travamento de duas 

elevações. (Figura 4.34). 
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Figura 4.34 – Detalhe da correta disposição dos tijolos maciços no travamento das elevações 

Outro aspecto positivo observado nas alvenarias executadas com o projeto foi a diminuição da 

espessura das juntas de assentamento e a melhoria em sua uniformidade. 

 

Figura 4.35 – Detalhe das juntas de assentamento esbeltas. 

 

 

 



62 
Registros relativos à qualidade... 

 

R. Mundim; R. Diniz; T. F. Guimarães 

 

 

 

Figura 4.36 – Elevação com juntas uniformes. 

 

 

Figura 4.37 – Tijolos maciços no assentamento das canaletas 
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Figura 4.38 - Tijolos maciços no assentamento das canaletas para conpensação de modulação.. 

O projeto além de fornecer todas as especificações que uma alvenaria precisa como as 

posições das instalações, ajuda o pedreiro a ter uma noção de espaçamento entre fiadas e 

quando poderá utilizar blocos de meia vez. 

 

Figura 4.39 – Blocos cortados e assentados corretamente 
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Figura 4.40 – Detalhe da disposição correta dos tijolos maciços no assentamento das canaletas  

 

 

Figura 4. 10 – Detalhe do travamento de duas alvenarias perpendiculares. 

Na fase da FIXAÇÃO percebe-se a melhoria do nivelamento das fiadas como um todo e 

também da última fiada de tijolo maciço que receberá a argamassa de fixação (Figura 4.43). 
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Figura 4. 11 – Detalhe da última fiada que recebe a fixação. 

Após a conclusão da elevação nota-se a pequena quantidade de acúmulo do lixo proveniente 

das quebras de blocos e restos de argamassa.  

 

 

 

 

Figura 4. 12 – Pequena quantidade de lixo residual da elevação, quando executada com o projeto 
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Podem ser observadas de maneira fácil e clara as melhorias que o processo executivo junto ao 

projeto acarretou à qualidade da elevação, como antes citadas: a uniformidade das juntas de 

assentamento, a planicidade da elevação como um todo, a limpeza e a utilização de blocos 

especificados. 

Esta pesquisa além de identificar melhorias na qualidade das elevações, através da utilização 

do projeto, também encontrou como indicador de melhoria da qualidade a execução de 

taliscas, que se apresentaram menores e mais alinhadas perante as taliscas executadas em 

elevações concluidas sem a consulta do projeto de alvenaria. Este fato é de extrema 

importância, pois além de provar o resultado da melhoria na planicidade das elevações 

também confere menos gastos ao executar o reboco, que é o próximo passo para a finalização 

da parede. Seguem os registros das taliscas executadas antes e após a utilização do projeto 

implantado.  

4.3.3.3 Registros de taliscas executadas em alvenarias sem projeto 

As taliscas foram indicadores de que houve uma melhoria na planicidade das elevações, pois 

após o uso do projeto passaram a apresentar espessuras menores e posições mais alinhadas 

entre si. Nota-se que sem o uso do projeto na execução da elevação, as taliscas eram mais 

grossas. 

 

Figura 4. 13 – Talisca executada em alvenaria sem projeto (detalhe na espessura escessiva) 
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Figura 4. 14 - Talisca executada em alvenaria sem projeto (detalhe na espessura escessiva) 

4.3.3.4 Registros de taliscas executadas em alvenarias com projeto 

Assim como nas alvenarias, a qualidade após o uso do projeto também foi garantida na 

execução das taliscas, pois estas se apresentaram mais alinhadas e finas. 

 

Figura 4. 15 - Talisca em alvenaria executada com o projeto 
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Figura 4. 16 -Talisca em alvenaria executada com o projeto 

 

 

Figura 4. 17 – Talisca em alvenaria executada com o projeto 
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Na figura a seguir é evidenciado o alinhamento entre as taliscas que foi satisfatório e revelou 

a planicidade esperada que uma elevação deve possuir. 

 

Figura 4. 18 – Detalhe no correto alinhamento entre as taliscas 
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5 CONCLUSÕES 

No setor da engenharia civil cada vez mais tem crescido o número de empresas que procuram 

por melhorias da qualidade em seus serviços. A partir da revisão bibliográfica realizada, foi 

observado que de certo modo as empresas possuem motivos semelhantes para utilizar 

inovações tecnológicas na produção, pois elas enfrentam geralmente as mesmas dificuldades e 

obtêm os mesmos benefícios. 

A proposta deste trabalho era apresentar os registros dos benefícios referentes à qualidade 

para uma obra que implantou um projeto de alvenaria. Para que essa proposta fosse alcançada, 

foram realizadas reuniões com o setor gerencial da obra, acompanhamento dos treinamentos 

com a mão-de-obra em questão e verificações do desempenho das equipes, bem como os 

registros fotográficos. Esse conjunto de dados foram analisados e investigados, e deles foram 

extraídos exemplos que poderão ser utilizados em outras obras a fim de melhorar a qualidade 

das alvenarias e evitar eventuais retrabalhos.   

Ao final da análise dos dados ficaram evidenciadas as principais falhas no processo de 

execução das alvenarias e também se detectou fatores que podem vir a atrapalhar a 

implantação de um projeto como este.  

Dentro da proposta, o trabalho alcançou o objetivo. A pesquisa sendo realizada em uma obra 

que possuía o projeto, porém não o utilizava, revelou inconsistências evidentes no processo. 

Dessa forma, ficou clara a importância de melhorar não somente um processo que pode 

evoluir muito como a produção de alvenarias de pavimentos tipo, mas também melhorar o 

desempenho das equipes de mão de obra e a logística de todo o processo. 

As principais dificuldades encontradas foram na modificação do conceito de qualidade por 

parte das equipes de mão-de-obra e fornecedor dos blocos, e também gerar no sistema 

produtivo da obra em geral estímulos de melhoria organizacional e de limpeza.  

Após concluir satisfatória melhoria dos itens que apresentavam todas essas dificuldades, a 

pesquisa entrou em um processo constante de observação e registro dos benefícios obtidos 

pela implantação do projeto de alvenaria. 

Algumas sugestões para trabalhos futuros podem ser citadas a partir desta pesquisa: 
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 Mensurar o diferencial de produtividade das equipes envolvidas com o processo de 

produção da alvenaria, antes e após a implantação do projeto de alvenaria de vedação; 

 Mensurar o diferencial de desperdício de materiais envolvidos no processo de 

alvenaria, antes e após o uso do projeto de alvenaria; 

 Estimar os custos envolvidos com a implantação do projeto de alvenaria (realizando 

uma análise de viabilidade ao nível técnico, executivo e financeiro). 
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ANEXO A – DADOS RELATIVOS À EMPRESA 

A - IDENTIFICAÇÃO 

Empresa:  Endereço da empresa:  

Responsável na empresa pelas 

informações:  

Cidade:  

CEP:                               Estado:  

Cargo:  Fone:  

Responsável pelo preenchimento:  Data de preenchimento:  

B – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Tempo de atuação no mercado:  Empreendimentos entregues:  

Área total de obras construídas:  Unidades habitacionais entregues:  

Quantidade de empreendimento em 

andamento:  

Existe departamento de coordenação de 

projetos no corpo gerencial da empresa?  

Mão de obra utilizada 

Tipo de vinculação  

Empregados registrados  

Sub-empreitas (incluir os empregados 

autônomos) 

 

C –NÍVEL DE MOBILIZAÇÃO PARA QUALIDADE 

Programas institucionais de treinamento para qualidade 

A empresa está certificada ou se 

encontra em processo de certificação? 

(  ) Não     (   ) Sim (caso positivo, 

responda o quadro ao lado) 

Há quanto tempo iniciou? 

____________________tome primeiro 

como referência, se passou por mais de 

um tipo de treinamento) 

Quai? 

(   ) ISO 9001 

(   ) PBQP-H  nível: _______ 

A empresa já participou de algum 

programa institucional de treinamento 

para qualidade? 

(   ) Não     (  ) Sim (caso positivo, 

responda o quadro ao lado) 

Há quanto tempo iniciou? 

____________________tome primeiro 

como referência, se passou por mais de 

um tipo de treinamento) 

Quais? 

(   ) SINDUSCON 

(   ) SENAI 

(  ) Convênio com a Universidade 

(   ) Empresa de consultoria 

(   ) Outros: 

______________________________ 

______________________________________

__ 

 

Projeto de melhoria já desenvolvidos na empresa 

(   ) Programa 5S 

(  ) Segurança no trabalho 

(   ) Alfabetização 

(   ) Padronização de processos 

(   ) Implantação de normas ISO 9000 

(   ) Outros: 

______________________________ 

______________________________________

__ 

D – OBRA ESTUDADA 

Nome da obra:  Endereço: 
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Engenheiro responsável:  Telefone:  

Responsável pelo preenchimento:  Data de preenchimento:  

Tipo da edificação: 

(  ) Residencial 

(   ) Comercial 

(   ) Misto 

(   ) Outros: ______________________________ 

E – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA ESTUDADA 

Área construída real (definida pela 

prefeitura):  

Número de pavimentos (especificando 

subsolos, cobertuas, etc):   

Caracterização da estrutura da edificação 

Alvenaria (  ) vedação (prédio é estruturado e as paredes só tem a função de 

vedação) 

(   ) resistente tradicional (as paredes são portantes, mas as 

mesmas não são dimensionadas ou construídas com blocos não 

estruturais) 

(   ) estrutural (existe dimensionamento e os blocos são 

estruturais) 

(   ) não armada 

(   ) armada, parcialmente armada ou protendida 

Pilares (  ) concreto armado moldado no local 

(   ) concreto pré-moldado 

(   ) outro: 

______________________________________________ 

Vigas (  ) concreto armado moldado no local 

(   ) concreto pré-moldado 

(   ) outro: 

______________________________________________ 

Lajes (  ) concreto armado moldado no local 

(   ) concreto pré-moldado 

(   ) outro: 

______________________________________________ 

Outros aspectos relevantes 

Equipamentos 

utilizados na 

marcação da 

estrutura ou 

alvenaria 

(   ) equipamento óptico (teodolito) 

(   ) equipamento a laser 

 (   ) nível (   ) alinhamento (   ) esquadro (   ) 

prumo 

(   ) nível alemão 

(  ) nível de mangueira 

(   ) outro: 

_______________________________________________ 

Equipamentos de 

transporte 

(   ) Grua                                         Quantas:  

(  ) Elevador de obra                      Quantos: 1 

(   ) Outros relevantes: _______     Quantos:  

Coordenação 

modular 

(compatibilização 

dimensional entre 

Estrutura/alvenaria; justificativa: 

_____________________________ 

Alvenaria/elétrica; justificativa: 

______________________________ 
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subsistemas) Alvenaria/instalações hidrossanitárias; justificativa: 

______________ 

Outro: ___________________; justificativa: 

____________________ 

Observações: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________

___ 

Tipo de contrato (   ) Administração: (   ) com percentual   (   ) com montante fixo 

(   ) Empreitada: (   ) Preço global   (   ) Preço unitário 

(  ) Incorporação 

(   ) Outro: 

_______________________________________________ 

F – SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM ESTUDADOS NA OBRA 

Alvenaria Blocos cerâmicos 

Tijolos maciços 

Canaletas de concreto 
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ANEXO B – DADOS RELATIVOS AO SERVIÇO: ELEVAÇÃO 

DE ALVENARIA 

Observador: Data: 

A – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO 

Tipo da mão de obra 

contratada 

(   ) própria 

(   ) terceirizada 

Forma de contratação dos 

serviços 

(   ) por hora 

(   ) por tarefa 

(   ) por produção 

(   ) cartão de ponto 

Equipamento de transporte 

do estoque / produção ao 

posto de trabalho 

Blocos / Tijolos 

Com decomposição de movimento 

Horizontal Vertical 

(   ) jerica 

(   ) carrinho de mão 

(   ) carrinho com base plana e 

quatro rodas 

(   ) carrinho porta-pallet 

(   ) outro: ________________ 

(   ) elevador de obra 

(   ) guincho de coluna 

(   ) outro: ________________ 

Equipamento e 

ferramentas de marcação e 

elevação 

Marcação Elevação 

(   ) nível a laser 

(   ) nível alemão 

(   ) nível de mangueira 

(   ) desempenadeira estrita; 

(   ) escantilhão; 

(   ) serra elétrica manual ou 

serra de bancada com disca 

refratário para corte de blocos; 

(   ) argamassadeira de eixo 

horizontal para mistura de 

argamassa industrializada no 

andar; 

(   ) suporte metálico provido 

de rodas para apoio dos 

caixotes; 

(   ) cavaletes e plataformas 

para andaimes (todos 

metálicos); 

(   ) bisnaga; 

(   ) colher de pedreiro; 

Outros: __________________ 

________________________ 

________________________ 

 

B – PROJETO 

Itens de verificação Sim Não Não se 

aplica 
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Há projeto específico de alvenaria    

Caso afirmativo anotar os itens que o compõe: 

 Planta específica identificando todas as interfaces com os 

subsistemas de instalações elétricas e hidráulicas; 

   

 Elevação de cada alvenaria contendo as posições de 

eletrodutos e caixinhas de elétrica; 

   

 Elevação de cada alvenaria contendo as posições das 

tubulações hidrossanitárias; 

   

 Elevação de cada alvenaria contendo a definição de quais 

juntas verticais são argamassadas ou não; 

   

 Posição e detalhamento de ferro cabelo ou grampos 

dobrados em “U” 

   

 Especificação do tipo e traço da argamassa a ser utilizada no 

assentamento; 

   

 Planejamento da seqüência de execução de alvenaria    

C – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Itens de verificação 

Logística Sim Não Não se 

aplica 

Existe um planejamento no seqüenciamento da execução das 

alvenarias nos pavimentos? 

   

Em tendo-se o planejamento do seqüenciamento da execução das 

alvenarias, em cada pavimento executam-se primeiramente as 

alvenarias de periferia e em torno das caixas dos elevadores. 

   

Ainda, em tendo-se o planejamento do seqüenciamento da execução 

das alvenarias, a execução das alvenarias internas, inicia-se pelas 

mais distantes às mais próximas do local de descarregamento dos 

blocos no pavimento. 

   

Realiza-se o planejamento do transporte da argamassa do local de 

produção ao local de aplicação, ou seja, existem caminhos 

previamente definidos para o transporte horizontal de argamassa do 

local de produção ao local de aplicação. 

   

Organização do posto de trabalho Sim Não Não se 

aplica 

A quantidade de blocos e tijolos é levado ao pavimento na 

quantidade exata a ser utilizada, visando não haver sobras. 

   

Há um sistema de solicitação de argamassa ao local de produção 

que evite as sobras no local de aplicação. 

   

Os blocos e tijolos são armazenados próximos ao posto de trabalho, 

não há duplo manuseio. 

   

Transporte dos materiais Sim Não Não se 

aplica 

Os caminhos, quando não estão protegidos pela estrutura, são 

protegidos da ação da chuva. 

   

As rampas existentes no trajeto (produção-aplicação) tem 

inclinação inferior a 10%. 

   

As condições do trajeto são isentas de saliências ou depressões, ou 

seja, a base está regularizada 
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Procedimentos de execução e controle Sim Não Não se 

aplica 

Há procedimentos documentados de execução de alvenaria?    

Há procedimentos documentados de verificação e controle da 

execução da alvenaria? 

   

D – PROCESSO DE EXECUÇÃO 

Itens de verificação 

Marcação Sim Não Não se 

aplica 

Realiza-se marcação da primeira fiada de elevação?    

Os eixos principais do edifício, os quais definirão a marcação da 

alvenaria, são demarcados na laje por meio de uma mestra de 

argamassa nivelada. 

   

Antes do assentamento da primeira fiada é realizado o mapeamento 

da laje com o auxílio do nível alemão ou nível a laser a fim de se 

identificar o ponto mais alto, que será tomado como nível de 

referência para definir a cota da primeira fiada. 

   

Antes do assentamento da primeira fiada, é realizada a distribuição 

dos blocos e tijolos da mesma, sem argamassa de assentamento, de 

maneira a verificar e corrigir eventuais falhas de posicionamento de 

instalações embutidas. 

   

Elevação Sim Não Não se 

aplica 

É realizado o chapiscamento dos pontos da estrutura de concreto 

que ficará em contato com a alvenaria. 

   

Esse chapiscamento é feito 72 horas antes da elevação da alvenaria 

nestes pontos. 

   

As juntas verticais de alvenaria são preenchidas com argamassa 

somente nos seguintes casos: 

   

 Fiadas de marcação;    

 Blocos em contato com pilares (juntas de até 20 mm) e a 

junta vertical seguinte; 

   

 Blocos nas intersecções entre paredes e a junta vertical 

seguinte; 

   

 Paredes sobre lajes em balanço;    

 Paredes muito esbeltas (relação altura / espessura superior a 

30); 

   

 Paredes sujeitas a empuxo (de subsolos por exemplo);    

 Paredes de fachadas (devem ser estanques);    

 Paredes com juntas maiores que 5 mm que receberão o 

revestimento de pequena espessura (gesso, por exemplo); 

   

 Paredes de pavimentos superiores, em edifícios de mais de 

20 andares, sujeitos a intensos esforços de vento; 

   

 Paredes com extremidade superior livre (platibanda, muros);    

 Paredes muito seccionadas (devido a cortes para 

embutimento de instalações, por exemplo); 

   

 Trechos de alvenaria com extremidade livre de comprimento    
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menor que um terço da altura da parede; 

A colocação do ferro cabelo se dá nos seguintes casos:    

 Paredes sobre lajes em balanço, mesmo com viga de borda;    

 Paredes com comprimento superior a 12 m;    

 Trechos de alvenaria com extremidade livre de comprimento 

menor que um terço da altura da parede; 

   

 Paredes com extremidade superior livre (platibandas, 

muros); 

   

 Paredes do primeiro pavimento sobre pilotis, em estruturas 

muito deformáveis; 

   

 Situações pouco comuns, com intensos esforços na interface 

laje-pilar; 

   

Utiliza-se escantilhão para a elevação da alvenaria:    

Em paredes com previsão de quadros ou caixas de instalações, 

utiliza-se gabaritos de madeira ou similar do tamanho dos quadros 

ou das caixas para que o vão fique moldado; 

   

Eventuais desaprumos ou desalinhamentos da estrutura são 

corrigidos na definição do posicionamento da fiada de marcação, 

procurando-se sempre localizar o menor preenchimento para o lado 

externo (fachada) minimizando a espessura do revestimento. 

   

Os blocos da 1ª fiada onde será fixado rodapé de madeira são 

preenchidos com argamassa. 

   

Fixação da parede junto a estrutura Sim Não Não se 

aplica 

A fixação da alvenaria (última fiada junto a estrutura) é feita com 

argamassa, e não através de acunhamento com tijolos maciços. 

   

Em paredes internas, a camada de argamassa de fixação da 

alvenaria junto à estrutura preenche totalmente a espessura da 

parede. 

   

Em paredes externas, preenche-se com argamassa de fixação apenas 

2/3 da espessura da parede, sendo que o 1/3 restante é preenchido 

durante o chapiscamento da fachada. 

   

Existe anteparo junto à alvenaria, evitando que a argamassa caia no 

chão e conseqüentemente possa ser reutilizada. 

   

Realiza-se a fixação da última fiada à estrutura partindo-se dos 

pavimentos superiores em direção aos inferiores. 

   

E – REGISTRO DO SERVIÇO 

Seqüência de execução da alvenaria no pavimento FOTO 

Localização dos estoques de blocos / tijolos no pavimento FOTO 

Equipamento de transporte dos blocos e argamassa FOTO 

Elevador de obras FOTO 

Escantilhão, o equipamento de aplicação da argamassa de assentamento FOTO 

Masseiras utilizadas pelos pedreiros, ferramentas utilizadas para aplicação da 

argamassa. 
FOTO 

Cavaletes e plataformas para andaimes FOTO 

Posição do pedreiro no posto de trabalho para executar a fiada mais alta FOTO 
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ANEXO C – DADOS RELATIVOS AOS MATERIAIS: TIJOLOS 

E BLOCOS  

Observador: Data: 

A – LISTA DE VERIFICAÇÃO  

Item Sim Não Não se 

aplica 

Recebimento 

Existe procedimento sistematizado do controle da quantidade no 

recebimento do material. 

   

É feito algum ensaio ou verificação para aceitação do produto? Se 

sim, quais? 

(   ) NBR 6136 

(   ) NBR 7173 

(   ) NBR 7171 

(   ) outros: ________________________ 

   

Existe local de recebimento pré-definido no canteiro    

O material é descarregado no local definitivo de armazenagem 

(não há duplo manuseio) 

   

Existe dispositivo para reduzir o esforço do operário no 

descarregamento? Se sim, quais? 

(   ) carrinhos 

(   ) pallets 

(   ) outros: _______________________ 

   

Estocagem 

A base de armazenamento é plana?    

O material está protegido de chuvas no local de estocagem?    

Há proteção contra umidade e solo na base?    

Altura máxima da pilha é menor ou igual a 1,5 m?    

O material é paletizado?    

Cada pilha é construída pelo mesmo tipo de componente (material 

e dimensões)? 

   

B – REGISTROS DO CANTEIRO DE OBRAS 

Local do descarregamento (se for diferente do local de estocagem FOTO 

Descarregamento do material (no momento da descarga) FOTO 

Transporte do local de recebimento para o local da estocagem (se 

forem diferentes) 
FOTO 

Local de estocagem de material FOTO 

 


