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RESUMO 

 

 

A alvenaria estrutural tem sido um dos métodos construtivos mais utilizados em 

todo o Brasil devido a vantagens obtidas em sua utilização, tais como, economia em relação 

ao sistema convencional, racionalização construtiva dentre outros. Em contra partida, com 

dificuldade se encontra na bibliografia material que contenha os principais assuntos 

correlacionados à alvenaria estrutural em um só local. Por isso este trabalho visa apresentar 

uma abordagem direcionada aos construtores sobre o método construtivo em alvenaria 

estrutural, as principais manifestações patológicas ocorrentes neste tipo de construção, bem 

como aspectos da viabilidade econômica em relação ao sistema convencional de estrutura em 

concreto armado com alvenaria de vedação. Primeiramente, será analisada a viabilidade 

econômica neste tipo de construção. Para tanto, utilizou-se de pesquisas realizadas no Brasil 

tendo como objetivo último chegar a um resultado que expresse essa viabilidade em Goiânia. 

Posteriormente, foi detalhado todo o processo construtivo, atentando para os cuidados que 

devem ser tomados neste tipo de construção. O objetivo nessa etapa foi tornar acessível aos 

construtores em Goiânia os procedimentos adequados para se obter uma edificação com 

qualidade. Por fim, foram analisados os principais problemas encontrados em edifícios que 

utilizam esse sistema de construção, analisando as suas causas e terapias, fazendo uma ponte 

com o item métodos construtivos e apontando onde as medidas preventivas devem ser 

aplicadas na etapa de construção para se evitar essas manifestações patológicas. Com este 

trabalho deseja-se reunir, em um só lugar, as principais informações a respeito do método 

construtivo em alvenaria estrutural, fornecendo aos construtores interessados um material 

para auxiliá-los na sua tomada de decisão referente à escolha deste método construtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Alvenaria estrutural. Viabilidade Econômica. Métodos Construtivos. 

Manifestações Patológicas.
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

As empresas da construção têm buscado inovações tecnológicas com o objetivo 

de tornar seus produtos mais baratos e competitivos, sem esquecer da qualidade. Essas 

inovações podem ser observadas desde a escolha dos materiais e técnicas construtivas, até a 

concepção geral do edifício, analisando a viabilidade técnica e econômica especificamente 

para cada obra. 

No cenário da construção civil são oferecidas várias opções de sistemas 

construtivos, como por exemplo: estrutura de concreto armado; alvenaria estrutural armada e 

estrutura pré-moldada. Portanto, faz parte do processo de empreendimento, escolher o sistema 

que proporcionará o melhor resultado ao empreendedor. 

Nesse cenário a construção em alvenaria estrutural tornou-se uma opção 

largamente utilizada no mundo devido a algumas vantagens, como por exemplo: velocidade, 

racionalização e economia. 

1.1 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TEMA 

O mercado da construção civil no Brasil tem crescido ano após ano em um ritmo 

acelerado gerando novos empregos e satisfazendo a demanda por habitação no país. Uma 

parcela que tem sido grande responsável por este crescimento é a população composta por 

pessoas com renda variando de 5 a 14 salários mínimos (TÉCHNE, 130). 

Por causa dessa população tem havido um aquecimento do mercado de habitação 

para a população de baixa e média renda, estimulado pelas novas linhas de crédito a juros 

baixos e financiamentos longos, isto é, imóveis cujo valor máximo chegue a 

aproximadamente R$ 150 mil (TÉCHNE, 130). 

Com um valor venal tão baixo, a lucratividade também é pequena. Esta só se 

tornará significativa quando a produção for em alta escala. 

Assim, visando contemplar esse mercado que vem crescendo diariamente, as 

construtoras devem conhecer minuciosamente: o processo construtivo mais adequado para se 
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obter os resultados esperados; a viabilidade econômica em cada cidade, dentre outros aspectos 

como a disponibilidade de mão de obra especializada disponível. 

Por isso, vê-se a necessidade de reunir em um único trabalho os aspectos 

fundamentais no que concerne à alvenaria estrutural, possibilitando aos leitores um 

conhecimento mais detalhado deste método construtivo, incentivando assim o mercado da 

construção de edifícios em alvenaria estrutural. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral oferecer noções sobre a viabilidade 

econômica existente na construção de edifícios em alvenaria estrutural. Também oferecer um 

conhecimento básico das etapas construtivas e manifestações patológicas mais comuns neste 

tipo de construção. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

    Para que o objetivo acima fosse alcançado, alguns objetivos específicos foram 

predeterminados, a saber: 

 

a) Definir os pontos mais importantes para se fazer um adequado estudo de 

viabilidade econômica de um empreendimento. Analisar o efeito 

econômico da utilização da alvenaria estrutural em edifícios de diversos 

padrões, com o intuito de alargar sua utilização no país, tendo em vista que 

na grande maioria dos casos utiliza-se alvenaria estrutural só em edifícios 

de baixo padrão.  

b) Definir e explicar os principais métodos construtivos utilizados em 

construção em alvenaria estrutural, visando maior entendimento do leitor 

bem como a utilização de técnicas construtivas mais utilizadas e que 

resultam num resultado satisfatório. 
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c) Exemplificar as principais patologias ocorrentes em edifícios construídos 

em alvenaria estrutural, e propor terapias para evitá-las e tratá-las. 

1.3 METODOLOGIA 

Este trabalho consiste numa revisão bibliográfica do assunto tratado, somado a um 

conteúdo prático obtido por meio de visitas a obras em alvenaria estrutural na cidade de 

Goiânia. A maneira de expor o conteúdo foi desenvolver a parte de revisão bibliográfica e na 

medida do possível mesclar com fotos e assuntos pertinentes às obras visitadas. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

O capítulo 1 aborda a justificativa e os objetivos deste trabalho. 

No segundo capítulo, abordam-se os aspectos gerais sobre a alvenaria estrutural: 

seu conceito, seus tipos e suas partes constituintes.  

 O capítulo 3 discorre sobre a viabilidade econômica deste tipo de construção. 

Fala sobre novos mercados com o objetivo de ampliar a aplicação da alvenaria estrutural em 

Goiânia. 

No capítulo 4 são abordados os métodos construtivos que vêm sendo utilizados 

com mais freqüência no país e exemplifica os principais pontos para se obter um produto final 

de boa qualidade. 

O capítulo 5 apresenta quais as patologias mais ocorrentes neste tipo de sistema 

construtivo, e propõe terapias. 

  Por fim, o capítulo 6 traz a conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

ALVENARIA ESTRUTURAL: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO 

E MATERIAIS 

As edificações em alvenaria estão entre as construções de maior utilização pelo 

homem desde as civilizações antigas. No século XX, contudo, a rápida difusão do concreto, 

ocorrida graças a um intenso programa de pesquisas financiadas, em grande parte, pela 

indústria do cimento, tornou este material o mais utilizado em todo o mundo, principalmente 

em estruturas de edificações. Paralelamente, as estruturas de aço também apresentaram um 

grande avanço tecnológico. Em contra partida a técnica utilizada na construção em alvenaria 

estrutural tornou-se obsoleta e este sistema construtivo foi abandonado, passando a ser usado 

quase exclusivamente como material de vedação. 

Em resposta a essa situação, no final dos anos 40, se iniciaram estudos mais 

aprofundados sobre alvenarias na Europa. Nos EUA, na década de 50, iniciou-se o 

desenvolvimento de regras práticas para a alvenaria, resultando na publicação de códigos de 

construção. Atualmente, em países como os EUA, Inglaterra e Alemanha, a alvenaria 

estrutural atinge níveis de cálculo, execução e controle similares aos aplicados nas estruturas 

de aço e concreto, constituindo-se em um econômico e competitivo sistema (RAUBER, 

2005). 

No Brasil, a alvenaria estrutural foi incorporada somente nos anos 60. 

Inicialmente, o uso se manteve restrito à alvenaria estrutural armada para a construção de 

edifícios de 4 pavimentos, destinados à habitação popular. 

Posteriormente, como fruto de incentivos da promoção pública, a alvenaria 

estrutural foi utilizada na construção de grandes centros habitacionais. Assim, os primeiros 

prédios foram construídos em São Paulo, no conjunto habitacional Central Parque da Lapa, 

em 1966. Em 1972, foram erguidos outros quatro edifícios, de doze pavimentos, no mesmo 

conjunto habitacional. Em ambos os casos foram utilizados blocos vazados de concreto. 

   Devida à forma como a alvenaria estrutural foi implantada no Brasil, associada a 

construções de baixo padrão, surgiu um preconceito em relação a este sistema construtivo, 

principalmente em relação a sua segurança estrutural. Outros fatores contribuíram para 
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denegrir a imagem do sistema construtivo. Entre eles, destaca-se a ocorrência de inúmeras 

manifestações patológicas nas edificações, conseqüência do não desenvolvimento de uma 

metodologia científica que embasasse os aspectos técnicos. 

Atualmente, vêm sendo feitas inúmeras pesquisas e grandes investimentos por 

parte das indústrias para a produção de componentes (blocos, argamassas, ferramentas, etc), 

com o intuito de que esse sistema tenha maior aceitação pelas construtoras. Porém, para se 

evitar experiências negativas e ampliar definitivamente setores do mercado ainda resistentes a 

sua utilização é de vital importância o preparo de profissionais que de alguma forma estão 

envolvidos no processo de implantação e operacionalização do sistema (MACHADO, s.d. 

apud RAUBER 1999). 

2.1 CONCEITO DE ALVENARIA ESTRUTURAL 

Segundo Sabbatini (1984 apud RAUBER, 2005), alvenaria pode ser entendida 

comum componente complexo utilizado na construção e conformado em obra, constituído por 

tijolos ou blocos unidos entre si por juntas de argamassa, formando um conjunto rígido e 

coeso. 

A alvenaria estrutural, por sua vez, é toda estrutura de alvenaria, 

predominantemente laminar, dimensionada por procedimentos racionais de cálculo para 

suportar cargas além de seu próprio peso (RAUBER, 2005).  Também pode ser conceituada 

como um processo construtivo que se caracteriza pelo emprego de paredes de alvenaria e lajes 

enrijecedoras como principal suporte dos edifícios. Diferentemente da alvenaria convencional 

de vedação cujo dimensionamento ocorre empiricamente, a alvenaria estrutural é 

dimensionada com métodos racionais de cálculo de confiabilidade determinável. Também 

pode ser dito que a alvenaria estrutural é o sistema construtivo que, pelos trabalhos de 

pesquisa, pelo desenvolvimento de materiais mais resistentes e pela incorporação de conceitos 

da indústria, apresentou maiores e mais visíveis avanços do que qualquer outra forma de 

estrutura usada na construção (RAUBER, 2005).   

As principais normas no âmbito da ABNT relacionadas com o tema estão 

apresentadas na Tabela 2.1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
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Tabela 2.1 – Principais Normas aplicadas à construção em alvenaria estrutural 

NORMAS BRASILEIRAS SOBRE ALVENARIA ESTRUTURAL 

NORMAS TÍTULO 

 NBR 8215/1983 Prisma de blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural – 

Preparo e ensaio à compressão 

NBR 8798/1985 Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados 

de concreto 

NBR 8949/1985 Paredes de alvenaria estrutural – Ensaio à compressão simples 

NBR9287/1986 Argamassa de assentamento para alvenaria de bloco de concreto 

NBR 10837/1989 Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 

NBR 6136/2006 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos 

 

Portanto, diferentemente das estruturas em concreto armado, aço e madeira, a 

alvenaria estrutural não requer pilares e vigas para suportar as cargas e as paredes 

desempenham o papel de vedação e de estrutura. Pela dupla função que seus elementos 

básicos (paredes) desempenham nas edificações, o subsistema estrutural confunde-se com o 

próprio processo construtivo. Pelo fato da alvenaria cumprir esses dois papeis fundamentais, é 

necessário que a equipe de projeto tenha uma boa afinidade para que a compatibilização do 

edifício atenda às exigências estruturais e arquitetônicas. 

Segundo Machado (1999), a existência de apenas um elemento (a parede de 

alvenaria) para assumir múltiplas funções de ambos os subsistemas é bastante vantajoso, isto 

ocorre não apenas pelas facilidades construtivas proporcionadas, mas também por eliminar 

problemas que surgem nas interfaces entre os subsistemas. Segundo o autor, as facilidades 

construtivas são fruto de técnicas de execução simplificadas, da menor diversidade de 

materiais empregados, da redução no número de especialização de mão-de-obra, da 

eliminação de mão de obra ocupada e da eliminação no cronograma executivo entre os 

subsistemas. 

A alvenaria estrutural pode ser classificada, dependendo da forma como é 

utilizada, em: 

a) Alvenaria armada: reforçada, devido às exigências estruturais, com 

armaduras passivas de fios, barras ou telas de aço inseridas nos vazados dos blocos, 

preenchidos com graute e nas juntas horizontais; 

b)  Alvenaria não-armada: os reforços de aço ocorrem apenas por necessidades 

construtivas, sendo utilizados nas amarrações de parede e laterais de aberturas, em geral.São 

também utilizadas barras de aço nas vergas, contravergas e canaletas de cintamento; 
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c) Alvenaria parcialmente armada: parte da estrutura tem paredes com 

armaduras para resistir aos esforços calculadas, além das armaduras com finalidades 

construtivas ou de amarração, sendo as demais paredes consideradas não armadas; 

d) Alvenaria protendida: reforçada por uma armadura ativa (pré-tensionada) que 

submete a alvenaria a esforços de compressão. 

 O desenvolvimento de projetos em alvenaria estrutural exige procedimentos 

diferentes dos tomados para outros tipos de estrutura. Logo, não devem ser concebidas 

soluções com base em conhecimentos e métodos aplicáveis a outros sistemas. Assim, para se 

projetar em alvenaria estrutural deve-se pensar em alvenaria estrutural. 

2.2 MATERIAIS, COMPONENTES E ELEMENTOS 

Define-se neste trabalho que materiais, na Alvenaria Estrutural, são os 

constituintes dos componentes básicos utilizados, como cimento, cal, areia, pedrisco, argila e 

seus compostos no estado fresco, como a argamassa e o graute, além de constituintes 

inseridos nos componentes, como o aço. 

A alvenaria estrutural possui basicamente, dois componentes que constituem os 

elementos dos sistemas: as unidades de alvenaria (blocos de concreto ou cerâmico) e as juntas 

de argamassa. 

Como elementos da alvenaria estrutural podem-se citar: paredes, cintas, vergas e 

contravergas, enrijecedores e diafragmas. 

2.3 UNIDADES DE ALVENARIA 

As unidades de alvenaria podem ser classificadas como tijolos ou blocos. Alguns 

autores vão diferenciar os blocos dos tijolos pelas dimensões onde os blocos têm maiores 

dimensões. Outros autores vão usar a manuseabilidade como critério diferenciador. Os blocos 

por serem, em geral, mais pesados necessitam das duas mãos para serem assentados em 

quanto que com apenas uma mão pode se manusear os tijolos (RAUBER, 2005). 

Os materiais mais utilizados na fabricação dessas unidades são o concreto e as 

argilas. 
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2.3.1 Unidades cerâmicas 

Os blocos cerâmicos são componentes da alvenaria constituídos de furos 

cilíndricos ou prismáticos perpendiculares à face de assentamento. 

Pode-se obter blocos de variadas resistências, dependendo isso da qualidade das 

argilas empregadas, do processo de fabricação e do processo de queima e secagem do bloco. 

Esses blocos não podem apresentar qualquer tipo de fissuração, pois isso 

compromete sua resistência. Assim no recebimento desse material na obra deve-se ter um 

ótimo controle de qualidade na recepção na obra. 

Na figura seguinte, vê-se as formas mais comuns de blocos estruturais cerâmicos. 

 

 

Figura 2.1 – Exemplos de tipos de blocos estruturais cerâmicos. (www.exactomm.com.br) 

2.3.2 Unidades de concreto 

    Os blocos de concreto são caracterizados por possuírem dois ou três furos 

verticais perpendiculares à face de assentamento. Os furos são geralmente prismáticos e 

percorrem toda altura do bloco. 

Hoje no mercado são oferecidos blocos de variadas resistências tendo já no 

mercado blocos de até 20 MPa de fbk.. Também são oferecidos blocos para atender exigências 

estéticas quando, por exemplo, são utilizados para ficarem à vista. 

Semelhantemente aos blocos cerâmicos, os blocos de concreto devem estar 

isentos de fissuras para garantir sua resistência e desempenho na vedação. Outro fator de 

grande importância nesse tipo de bloco é sua homogeneidade, visto que, desde o princípio da 
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elevação da alvenaria, o prumo é um fator fundamental para o desempenho correto da 

estrutura. 

 A Figura 2.2, mostra alguns exemplos de blocos estruturais de concreto. 

 

 Figura 2.2 – Tipos de blocos estruturais de concreto (www.exactomm.com.br) 

2.3.3 Unidades sílico-calcárias 

Estas unidades são feitas com uma mistura de cal virgem e areia silicosa que 

permite blocos com textura uniforme, resistentes e quase brancos, sendo mais pesados que o 

bloco cerâmico. Assim, pode ficar aparente, receberem massa fina ou pintura direta, sempre 

com ótimos resultados. No processo de fabricação, o bloco é prensado e autoclavado, 

processo pelo qual o bloco é introduzido num forno e submetido à alta pressão e temperatura, 

resultando num produto de alta resistência e de dimensões muito precisas. Existe apenas um 

fornecedor no mercado nacional, a PRENSIL S.A. Os blocos estruturais de silico-calcário são 

bastante utilizados na Europa, onde a execução de alvenaria estrutural não-armada é 

tradicional e existe uma preocupação maior com o isolamento térmico. No Brasil, são 

fabricados blocos vazados para alvenaria armada de 6 MPa e maciços perfurados para não-

armada de 10 MPa. O máximo que alcançou no Brasil um edifício que empregou blocos 

estruturais de silico-calcário foi de 14 pavimentos. A Figura 2.3, mostra um exemplo deste 

tipo e bloco. 

  



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

22 

 

 
 

Figura 2.3 –Bloco sílico-calcário 

2.4 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

De acordo com Camacho (2006), a argamassa é o componente utilizado na 

ligação entre os blocos, evitando pontos de concentração de tensões, sendo composta de 

cimento, agregado miúdo, água e cal, sendo que algumas podem apresentar adições para 

melhorar determinadas propriedades. Algumas argamassas industrializadas vêm sendo 

utilizadas na construção de edifícios de alvenaria estrutural. 

As principais propriedades que as argamassas devem apresentar estão descritas na 

Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Tabela de propriedades da argamassa (USUDA, 2004) com adaptações 

  

Estado Propriedade Importância 

Fresco 

Trabalhabilidade 

Facilidade de manuseio e adesão para permitir a pré-colocação da 

argamassa nos topos das unidades para formação das juntas verticais. 

Coesão 

A argamassa não deve se desintegrar ao se fazer o “cordão” na colher; 

ela deve aderir aos blocos; deve suportar os blocos sem se deformar 

antes da pega. 

Retenção  

A argamassa não deve perder fluidez enquanto está sendo trabalhada; 

não deve perder água por evaporação ou absorção excessiva para não 

trincar no estado fresco. 

Endurecido 

Resistência à compressão 

A resistência se associa à durabilidade, à impermeabilidade, sendo 

fácil de medir. Tem influência na resistência mecânica da parede 

quando muito baixa ou muito alta. 

Módulo de deformação 

Influi na deformabilidade da parede; influi no aparecimento ou não de 

trincas quando da acomodação da alvenaria a pequenas 

movimentações ou variações dimensionais. 

Retração por secagem 
Ligado à suscetibilidade de fissuração das juntas de argamassa devido 

ao próprio fenômeno de retração. 

Aderência  

A resistência de aderência é a capacidade que a interface bloco-

argamassa possui de absorver tensões tangenciais (cisalhamento) e 

normais (tração), sem romper-se. 
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Segundo Camacho (2006) as normas americanas especificam quatro tipos de 

argamassas mistas, designadas por M, S, N e O, assim como a britânica tem suas 

correspondentes i, ii, iii, e iv, conforme Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Traços e propriedades das argamassas americanas e britânicas (CAMACHO, 2006) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) - Aumento da resistência  

(b) - Aumento na capacidade de absorver movimentos da estrutura.  

* A norma americana prevê um intervalo na quantidade de areia de 2,25 a 3,0 vezes o volume de cimento e cal 

somados.  

+ As quantidades de areia fornecidas pela norma britânica se encaixam dentro do intervalo da norma 

americana. 

 

Emprego: 

 

 Argamassa tipo M: recomendada para alvenaria em contato com o solo, 

tais como fundações, muros de arrimo, etc. Possui alta resistência à 

compressão e excelente durabilidade.  

 Argamassa tipo S: recomendada para alvenaria sujeita aos esforços de 

flexão. É de boa resistência à compressão e à tração quando confinada 

entre as unidades.  

 Argamassa tipo N: recomendada para uso geral em alvenarias expostas, 

sem contato com o solo. É de média resistência à compressão e boa 

durabilidade. Essa argamassa é a mais comumente utilizada nas obras de 

pequeno porte no Brasil.  

 Argamassa tipo O: pode ser usada em alvenaria de unidades maciças 

onde a tensão de compressão não ultrapasse 0.70 MPa e não esteja exposta 

em meio agressivo. É de baixa resistência à compressão e conveniente 

para o uso em paredes de interiores em geral. 

 

Variação das 

propriedades 

 

Tipo de 

argamassa 

Traço em volume 

Cimento Cal Areia* 

      (a) M (i) 1 0 a 1/4 3+ 

 S (ii) 1 1/2 4 a 4,5+ 

 N (iii) 1 1 5 a 6+ 

      (b) O (iv) 1 2 8 a 9+ 
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2.5 PAREDES E LAJES 

De uma forma geral as paredes podem desempenhar duas funções básicas: 

vedação ou estrutural. No primeiro caso a parede resiste apenas ao seu próprio peso, servindo 

somente para dividir ambientes internos não tendo nenhuma função estrutural. É o tipo de 

alvenaria utilizada no sistema de construção convencional. Já as paredes com função 

estrutural são dimensionadas por processos de cálculo para resistir a toda carga da estrutura. 

As lajes têm a função de aplicar cargas verticais às paredes, amarrar a estrutura e 

distribuir as cargas horizontais, especialmente à pressão do vento que atua nas paredes das 

fachadas, que serão absorvidas pelas lajes e transmitidas para as paredes de contraventamento 

como ilustrado na Figura 2.5 (RAUBER, 2005).  

 

Figura 2.4 - Transmissão da pressão do vento as parede resistentes Duarte (1999 apud RAUBER, 2005) 

 

Segundo Rauber (2005) para que isso ocorra, deve-se garantir que a laje esteja 

devidamente solidarizada às paredes e que apresente rigidez suficiente para atuar como um 

diagrama rígido. 

As lajes mais indicadas para alvenaria estrutural são as lajes armadas em duas 

direções, pois conferem maior rigidez na distribuição dos esforços devido aos ventos e cargas 

verticais (RAUBER, 2005) 

Segundo Sabatini (2003), as lajes podem ser moldadas no local, parcialmente pré-

fabricadas ou totalmente pré-fabricadas. Admitem-se: lajes mistas (com vigotas ou painéis 

treliçados e qualquer tipo usual de “caixão perdido” – blocos cerâmicos, de concreto, de 

concreto celular, de poliestireno expandido); pré-lajes (inteiriças ou em painéis) ou lajes 

alveolares protendidas.  



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

25 

 

A melhor escolha da laje não deve ser feita considerando-se apenas o desempenho 

estrutural, mas também os efeitos das suas deformações, tendo em vista que não são admitidas 

fissuras nas lajes, por qualquer motivo, nem fissuras nas paredes e revestimentos por 

deformação excessiva das lajes (SABBATINI, 2003). 
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CAPÍTULO 3 

VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA 

De acordo com Kraychete (1997), viabilidade econômica é a análise detalhada 

que tem dois objetivos básicos: identificar e fortalecer as condições necessárias para que o 

projeto seja viável e identificar e tentar neutralizar os fatores que podem dificultar as 

possibilidades de êxito do projeto. O estudo de viabilidade tem como objetivo propiciar certa 

segurança em relação aos resultados projetados, não deixando o sucesso do empreendimento à 

mercê da sorte e, sim, oferecer um resultado que mais se assemelhará à realidade. 

Mesmo que possa parecer óbvio, o estudo de viabilidade deve ser feito antes de se 

iniciar a obra. Isso deve ser dito, pois, após consulta em várias obras de grandes empresas em 

Goiânia, constata-se que a maioria não tem um estudo de viabilidade ou um orçamento 

adequado às condições econômicas de região. A maioria das empresas utiliza estudos feitos 

em outros estados, o que torna os resultados reais muito diferentes dos planejados, 

principalmente nos preços dos itens mão-de-obra e blocos de concreto, os quais variam muito 

de região para região. 

No caso de edificações em alvenaria estrutural, cujo preço de venda geralmente é 

baixo, terem um bom estudo de viabilidade econômica é fundamental para maximizar os 

lucros e evitar gastos extraordinários.  

    3.1 UMA VISÃO GERAL. 

Tanto melhor será o estudo de viabilidade econômica quanto maior experiência 

tiver o empreendedor em relação: aos métodos construtivos, ao mercado consumidor, aos 

fornecedores e ao sistema disponível de créditos para financiamentos. Quando não se tem 

muita experiência num ramo, o melhor a se fazer é contratar um consultor especializado nesse 

mercado para que se consiga reunir todas as informações necessárias para que o 

empreendimento se desenvolva da melhor maneira possível. 
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Para que o estudo alcance o objetivo de propiciar uma visão realista do possível 

investimento ele deve ser o mais detalhista possível, prevendo o maior número de influências 

que o atingirão. Para isso comumente se divide a análise de viabilidade econômica em duas 

etapas, a saber: formulação de perguntas sobre o investimento e com as respostas obtidas 

fazer contas para conferir se o empreendimento é viável. 

Primeiramente deve-se formular uma série de perguntas sobre o empreendimento 

que se deseja construir. Este procedimento força a conferir e, se for o caso, aperfeiçoar o 

conhecimento sobre a atividade a ser realizada. E essa etapa é mais importante do que fazer 

contas complicadas. 

    De acordo com Kraychete (1997), estes são alguns exemplos de perguntas que 

devem ser feitas para o desenvolvimento do empreendimento:  

Perguntas gerais 

 Que quantidade deve-se produzir? 

 Para atingir esta produção quais as matérias primas têm-se que      

comprar? Em que quantidade? Quanto custa? 

 Quem sabe comprar com um melhor preço estas matérias primas? Como 

isso vai ser feito? 

 Quantos conhecem todo o processo de produção do produto? 

 Além da matéria prima, o que mais se precisa gastar para desenvolver o 

empreendimento? 

 Quantas pessoas são necessárias para se atingir a produção programada? 

O que cada um irá fazer? (descrever detalhadamente). 

 

Deve-se enfatizar que toda decisão que for tomada nesta fase acarretará uma série 

de conseqüências previsíveis. A reflexão, para ser objetiva precisa centrar-se na análise dessas 

conseqüências. É isso que se chama de tentar responder bem às perguntas. 

Perguntas sobre os investimentos: 

 Para se conseguir a produção planejada, quais são as máquinas e 

equipamentos que se precisa comprar? 

 Como escolher esses equipamentos? 
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 Quanto custa esses equipamentos? Quem sabe onde e como comprá-los? 

 Que instalações são necessárias? É preciso alguma instalação especial  

A comercialização é um dos problemas mais sérios enfrentados pelas empresas. 

Antes de iniciarmos qualquer projeto, precisamos ter um mínimo de segurança se vamos 

conseguir vender todas as unidades. E se essa venda vai ser feita por um preço que dê para 

pagar todos os custos e obter o lucro desejado. 

Perguntas sobre a comercialização: 

 É possível vender toda a produção? 

 Há meses em que a procura aumenta ou diminui? 

  Perguntas sobre impostos e legislação: 

 Como conseguir benefícios do governo? 

 Quem poderá orientar nesse campo? 

Nesta primeira fase do estudo é preciso ter claro que essas perguntas não são 

feitas para se chegar a algum impasse. O objetivo é exatamente o contrário, ou seja, 

identificar, logo de início, as dificuldades que, mais cedo ou mais tarde, podem aparecer. As 

respostas buscadas para estas questões indicam as condições que precisam ser satisfeitas para 

que o projeto dê certo. Por esta razão, é da maior importância que todas as pessoas 

diretamente envolvidas no projeto participem de todo o processo, formulando as perguntas e 

buscando as respostas. Desta forma, o estudo de viabilidade acaba se transformando num útil 

exercício de busca de alternativas e soluções para problemas que, no decorrer do 

desenvolvimento do empreendimento possam ocorrer (KRAYCHETE, 1997). 

O segundo passo consiste em reunir todas as respostas às perguntas do item 1 e 

fazer os cálculos para quantificar os valores envolvidos no empreendimento. Depois ordená-

los e interpretar os números encontrados para que se tenham valores que darão possibilidade 

de construir, fazer algumas alterações para que se obtenha um resultado melhor ou desistir do 

empreendimento. 

Para que o projeto tenha sucesso, é essencial a participação consciente de todos os 

envolvidos, isto é, arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, empreendedores, 

representantes bancários, dentre outros. Ou seja, eles precisam ter todas as informações 

necessárias para que possam avaliar e decidir com conhecimento de causa sobre as 
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implicações do projeto e sobre a responsabilidade de cada um em relação às várias atividades 

previstas. Este é o maior desafio para o sucesso do empreendimento. 

 3.2 VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA-FINANCEIRA DA  

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL 

    Quando se fala na aplicação de um sistema construtivo, é de extrema 

importância que antes de sua adoção se discutam aspectos técnicos, econômicos e financeiros 

envolvidos. Deve-se levar em consideração para cada tópico as principais vantagens e 

desvantagens do sistema em questão (FIGUEIRÓ, 2009). 

    No aspecto técnico, contempla-se a finalidade para a qual a edificação será 

utilizada. Os aspectos mais importantes, de acordo com Figueiró (2009), são: 

a. Altura da Edificação: Até quantos pavimentos é viável a construção em 

alvenaria estrutural? 

b. Condição Arquitetônica: É importante considerar a densidade de paredes 

estruturais por m² de pavimento. Um valor indicativo é que haja de 0,5 a 0,7 m 

de paredes estruturais por m² de pavimento. Dentro desses limites, a densidade 

de paredes pode ser considerada usual e as condições para seu 

dimensionamento também refletirão esta condição. 

c. Tipo de uso: Quais as tipologias construtivas mais adequadas para se utilizar 

este sistema construtivo? Ex: edifícios de alto, médio ou baixo padrão? 

Residenciais ou comerciais? 

  Pelo aspecto econômico, contempla-se, especificamente, o estudo de uma nova 

construção. Versa sobre a comparação entre receitas e despesas da obra. 

Por meio dos resultados puderem se obter benefícios, o processo pode prosseguir; 

caso contrário o projeto deve ser ajustado ou até abandonado. 

Por fim, no aspecto financeiro um importante fator entra para ser quantificado e 

somado às interferências no empreendimento: o tempo entre o início e o término da 

construção. O estudo de viabilidade financeira tem como objetivo proporcionar lucro aos 

investidores ao final do negócio, como também ser capaz de evitar saldos negativos, 

proporcionando um fluxo de caixa positivo em qualquer momento do empreendimento. 
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Responder a essas perguntas é essencial para poder começar um empreendimento 

com uma boa margem de segurança quanto à confiabilidade do negócio. É esse principal 

objetivo deste capítulo: identificar onde é viável utilizar a alvenaria estrutural como sistema 

construtivo. 

Para se começar a formular as hipóteses de escolha do sistema construtivo, 

primeiro precisa-se conhecer as vantagens e desvantagens deste, para então termos condições 

de escolher, dentre todos os possíveis, o que será mais apropriado.  

3.3. VANTAGENS DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL 

De forma geral, podem-se obter as seguintes vantagens ao utilizar a alvenaria 

estrutural, quando comparada com o sistema convencional em concreto armado (FIGUEIRÓ; 

2009; RAUBER, 2005): 

 Eliminação das formas de pilares e vigas, conseqüentemente a redução da 

mão de obra em carpintaria e a quantidade de materiais utilizados;  

 Redução marcante do uso de ferragem, concreto e mão de obra de 

armador;  

 Simplificação das instalações elétricas e hidráulicas pela ausência de 

necessidade de rasgos nas paredes;  

 Aplicação de revestimentos de menor espessura; 

 Obra mais limpa; 

 Redução de desperdícios e retrabalho; 

 Fundações mais rasas, consequentemente mais baratas; 

 Qualidade de acabamento; 

 Alta produtividade; 

 Menor consumo de argamassa de assentamento e reboco; e 

 Custo final da obra diminuido consideravelmente. 
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 Outra vantagem obtida pelo uso da alvenaria estrutural é a modulação, a qual é 

definida como uma disciplina dimensional que, com base no módulo, visa a obtenção de 

conjuntos de dimensões para os elementos de construção, por forma e que possam ser 

empregados em obra sem modificação posterior das suas dimensões de fabricação para efeito 

de montagem (RAUBER, 2005). De maneira simplificada a modulação consiste em 

dimensionar o edifício baseando-se nos tamanhos dos blocos com o objetivo de: evitar 

quebras dos blocos, diminuir o entulho gerado e racionalizar o processo construtivo. 

Considerando que na construção em concreto armado um dos maiores problemas 

é a quantidade de entulho gerado pela quebra dos blocos, essa vantagem concede ao 

construtor de edifícios em alvenaria estrutural uma grande economia com o transporte e 

destinação do entulho. Somando-se a essa vantagem, a passagem dos eletrodutos acompanha 

a alvenaria, isto é, estes passam por dentro dos blocos, não sendo necessária a quebra destes. 

Outro fator de grande significância é que as paredes desempenham também a 

função de estrutura do edifício. Dessa forma o trabalho de assentamento dos blocos acumula 

também o serviço de construção da estrutura, diminuindo, em muito, o tempo de construção 

da obra e o gasto com mão de obra de carpinteiros e armadores. 

O objetivo que mais se deseja alcançar é o menor custo da construção. O 

engenheiro Antônio Wendler (2007), especialista nesse tipo de construção, afirma que se pode 

obter uma economia de até 30% em relação ao sistema convencional em concreto armado. A 

seguinte Tabela ilustra com mais clareza. 

Tabela 3.1 – Estudo apresentando o percentual de economia do sistema em alvenaria estrutural em relação ao 

sistema convencional de concreto armado (www.wendlerprojetos.com.br) 

Descrição do edifício Economia em relação ao sistema 

convencional 

4 a 5 pavimentos 25% a 30% 

7 a 8 pavimentos 20% a 25% 

                    12 a 15 pavimentos, sem pilotis 15% a 20% 

12 a 15 pavimentos, com pilotis e subsolo 10% a 15% 

18 a 20 pavimentos, com pilotis e subsolo 5% a 10% 

É certo que esses valores terão alguma mudança dependendo do estado, visto que 

em cada um os preços de mão-de-obra e dos blocos são diferentes. 

Uma outra forma de se obter uma considerável economia é montar no próprio 

canteiro de obras a central de fabricação de blocos. Após consultar as maiores empresas de 

comercialização de máquinas para se fazer blocos de concreto, chega-se a um valor médio de 

R$ 150.000,00 para se montar uma central com a fabricação média de 3000 blocos por dia. Se 
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a obra for de grande vulto, um conjunto habitacional por exemplo, o valor investido pode ser 

recuperado na própria economia obtida pela fabricação dos blocos. 

Por fim a Tabela seguinte apresenta algumas características da alvenaria estrutural 

em relação aos outros tipos de sistemas construtivos. É importante notar que como qualquer 

outro sistema construtivo, a alvenaria estrutural também possui alguns pontos negativos, mas 

com um bom planejamento da obra pode-se minimizar esses pontos negativos de tal forma 

que não proporcione tanto efeito na obra. 

Tabela 3.2 – Comparativo entre sistemas de construção (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - 

Departamento de Engenharia de Construção Civil) 

Sistemas Madeira Aço 
Alvenaria 

estrutural 

Concreto 

protendido 

Concreto pré-

moldado 

Concreto 

armado 

Principais 

tipologias. 

Limitações 

estruturais 

Estruturas de 

cobertura 

Suscetibilidade á 

incêndio 

Necessidade de 

treinamento 

Habitações de 

lazer e alto 

padrão 

Grande 

flexibilidade 

otimização da 

construção 

Edifícios altos 

Edifícios 

comerciais e 

industriais 

Edifícios de 

média altura 

Vãos de 5 ou 

6 metros 

Projeto 

modulado 

Necessidade 

de integração 

com outros 

sistemas 

Obras de 

grande porte 

quando se 

deseja vencer 

grandes vãos 

Grande 

flexibilidade 

Edifícios 

comerciais 

Maior uso em 

edifícios 

comerciais e 

industriais 

Vãos de até 

10 metros 

Alturas de até 

25 metros 

Baixa 

flexibilidade 

Uso em 

qualquer tipo 

de estrutura 

Grande 

flexibilidade 

Emprego no 

Brasil 

Pouca tradição 

de uso 

Disponibilidade 

variável 

Baixo 

desenvolvimento 

setorial 

Pouca tradição 

Baixo 

desenvolvimento 

setorial 

Associado as 

construções 

de interesse 

social 

 

Sem restrição 

Empregado 

desde a 

década de 50 

Associado a 

construções 

industriais 

Baixa 

flexibilidade 

arquitetônica 

Grande 

aceitação 

Utilização em 

todas as 

regiões do 

país 

Aspectos 

relacionados 

á mão-de-

obra 

Mão-de-obra 

especializa- da 

para produção e 

montagem 

Mão-de-obra 

especializada 

para produção e 

montagem 

Mão-de-obra 

especializada 

Mão-de-obra 

especializada 

Mão-de-obra 

tradicional da 

construção 

civil 

Mão-de-obra 

tradicional da 

construção 

civil 

Equipamento 

empregado 

Ferramentas 

manuais. 

Equipamentos 

para içamento de 

pequeno porte 

Equipamentos 

pesados para 

montagens 

 

Equipamentos 

tradicionais 

Macacos de 

protensão 

Pode 

necessitar de 

equipamentos 

de injeção 

Equipamentos 

de transporte 

de grande 

porte (gruas) 

Equipamentos 

tradicionais 

Organização 

do canteiro 

de obras 

Problemas de 

exposição às 

intempéries 

Grande área para 

estocagem 

Canteiro limpo 

Número 

reduzido de 

matérias facilita 

a organização 

Grande área 

de estocagem 

Grande 

quantidade 

de matérias a 

serem 

estocados 

Canteiro 

limpo 

Transporte 

otimizado 

Grande 

quantidade de 

materiais a 

serem 

estocados 

Prazo e 

custos 

Prazo curto 

Baixo custo 

Diminui prazo 

de montagem 

Custo direto da 

estrutura mais 

elevado 

Custo 

diminuindo 

pelo 

surgimento de 

novas 

técnicas 

Prazo curto 

Alto custo 

Prazo curto 

Baixo custo 

Prazo curto 

Baixo custo 
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3.4 DESVANTAGENS DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL 

De forma geral, têm-se as seguintes desvantagens com a utilização da alvenaria 

estrutural (FIGUEIRÓ, 2009; RAUBER, 2005). 

 

a. As paredes portantes não podem ser removidas sem substituição por outro 

elemento de equivalente função; 

b. Impossibilidade de efetuar modificações na disposição arquitetônica original; 

c. O projeto arquitetônico fica mais restrito; 

d. Vãos livres são limitados; 

e. Juntas de controle e dilatação a cada 15 m; 

f. Necessária a construção de shafts para a passagem das tubulações hidráulicas; 

g. Elevado peso dos blocos, dificultando o trabalho de movimentação e 

assentamento; 

h. Mão-de-obra mais cara; 

i. Necessidade de um acompanhamento mais minuncioso da obra, para se evitar 

marcações erradas ou qualquer outro problema no levantamento das paredes. 

    3.5 UTILIZAÇÃO NO BRASIL 

Como o objetivo deste trabalho é mostrar a viabilidade econômica da utilização da 

alvenaria estrutural em Goiânia, é importante antes falar um pouco sobre como a alvenaria 

estrutural vem sendo utilizada em outros estados.  

Começando pelo sul do país, encontra-se empresas especializadas na construção 

de casas de alto padrão em condomínios fechados. A arquitetura em nada deixa a desejar em 

relação ao método convencional, proporcionando uma grande economia e agilidade na 

construção da casa. 

Alguns exemplos dessas casas podem ser vistas nas Figuras 3.1 e 3.2: 
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Figura 3.1 – Exemplo de residência construída em alvenaria estrutural no Rio Grande do Sul 

(www.maresstechman.com.br) 

 

 

Figura 3.2 – Residência 2 construída em alvenaria estrutural no Rio Grande do Sul 

(www.maresstechman.com.br) 

Outro conceito interessante encontrado foi o das Box House. O Box House é um 

sistema construtivo desenvolvido pela Construtora Stechman, do Rio Grande do Sul. Com 

uma arquitetura moderna e inteligente, aliada a um sistema construtivo racional, criou-se um 

sistema onde é possível suprir a necessidade de moradias com espaços físicos limitados e 

reduzidas disponibilidades financeiras. O Box House é embasado em soluções como: 

alvenaria estrutural, módulos arquitetônicos e planilha de custos aberta e flexível. 

As figuras seguintes demonstram exemplos desse tipo de construção. A Figura 3.3 

traz uma perspectiva de uma casa tipo Box House. 

http://www.maresstechman.com/
http://www.maresstechman.com/
http://www.maresstechman.com.br/box-house.php?pagina=alvenaria_estrutural
http://www.maresstechman.com.br/box-house.php?pagina=modulos_arquitetonicos
http://www.maresstechman.com.br/box-house.php?pagina=planilhas_de_custos
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Figura 3.3 – Modelo de box house (www.maresstechman.com.br) 

A Figura 3.4 demonstra as plantas baixas de um outro tipo de casa Box House, 

tendo como diferencial a possibilidade de uma futura ampliação na casa. 

 

 

Figura 3.4 – Projeto de box house, com previsão de ampliação ( www.maresstechman.com.br) 
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Figura 3.5 – Perspectiva externa do projeto anterior ( www.maresstechman.com.br) 

 

Como pode ser visto, essas casas fogem totalmente do padrão normalmente visto 

para construções em alvenaria estrutural, mostrando que com um bom projeto pode-se obter 

uma casa com linhas contemporâneas a um custo abaixo do convencional. 

Em São Paulo, a empresa RM Casas também oferece um produto inovador. Esta 

empresa é especializada na venda de kits de casas, isto é, o cliente escolhe a casa de acordo 

com a metragem desejada dentre os vários projetos oferecidos pela construtora. A empresa 

disponibiliza vários projetos, desde casas térreas a sobrados. Isso torna o produto final mais 

barato, pois a empresa disponibiliza a mão-de-obra treinada para este tipo de serviço e pela 

repetição dos projetos os custos são bem definidos, consequentemente são menores as 

chances de acontecer um imprevisto que possa ocasionar algum gasto extraordinário, e o 

tempo total de construção é diminuído consideravelmente. 

Figura 3.6 mostra um de seus projetos de casa térreas. 

 

 

Figura 3.6 – Projeto casa kit 15 - 195,38 m² (www.rmcasas.com.br) 
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  Artigo da revista Téchne, escrito por Renato Farias (2008), esclarece outro erro 

nacionalmente cometido: a alvenaria estrutural não é adequada para a construção de edifícios 

de alto padrão. O autor afirma que: Adequadamente projetados, edifícios em alvenaria 

estrutural oferecem mesma flexibilidade que as estruturas em concreto armado, e o emprego 

pode reduzir custos em empreendimentos de médio e alto padrão.  

 

Figua 3.7 – Complexo de alto padrão construído em alvenaria estrutural com apartamentos de até 200 m² em 

Alphaville, na Grande São Paulo (www.revistatéchne.com.br) 

Existe muito preconceito por parte de alguns construtores, avalia o projetista 

estrutural José Luís Pereira, que há quatro décadas trabalha com a alvenaria estrutural 

(FARIAS, 2008). Algumas empresas, no entanto, mostram que é perfeitamente possível 

viabilizar edifícios de alvenaria de médio e alto padrão que atendam às demandas específicas 

desse público: flexibilidade de layout do apartamento, existência de sacadas, fachadas 

esteticamente diferenciadas, etc. 

O projetista estrutural Cláudio Creazzo Puga, em reportagem à revista Techne , 

(2008) compara a imagem do sistema construtivo nos Estados Unidos e no Brasil. Nos 

Estados Unidos, a alvenaria estrutural é sinônimo de construção de qualidade; no Brasil, é 

sinônimo de construção barata. Parte da explicação para o preconceito que se desenvolveu em 

torno do sistema é tecnológica. Antigamente não se faziam grandes vãos, pois quando 

colocava-se paredes de vedação de blocos, o peso desses elementos carregava muito a laje. 

Com a disseminação do emprego do drywall, muito mais leve, essa carga é reduzida 

sensivelmente. Isso proporciona maior liberdade na modificação do ambiente - se o 
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proprietário quiser, ele pode eliminar algumas paredes, alterar sua posição, enfim, reformá-lo 

da maneira que quiser. (FARIAS, 2008). 

Além disso, lembra o consultor, a maior preocupação demonstrada pelas 

construtoras com o problema da transmissão de ruídos entre pavimentos proporcionou a 

execução de lajes um pouco mais espessas, aumentando o isolamento acústico. "Assim, é 

possível tirar proveito dessa laje para aumentar os vãos entre paredes estruturais", explica. 

A Figura 3.8 demonstra um exemplo de empreendimento de alto padrão e com 

arquitetura contemporânea construído em alvenaria estrutural. 

 

Figura 3.8 – Edifício Rail Pompéia, construído em alvenaria estrutural conta com desenho arrojado da fachada, 

com recortes e sacadas (Techne, 2008) 

O edifício Rail Pompéia, construído pela Mac Construtora na zona Oeste de São 

Paulo, também oferece aos proprietários a possibilidade de se alterar a planta dos 

apartamentos. As alvenarias estruturais foram executadas nas paredes externas e na divisão 

entre apartamentos, explica João Carlos Schalch, diretor técnico da Lógica Engenharia, 

empresa que executou o sistema construtivo no empreendimento. As paredes internas foram 

executadas em drywall. O conjunto possui duas torres, cada uma com 18 pavimentos-tipo. Em 

cada andar, 12 unidades de apartamentos de um, dois ou três dormitórios e áreas que variam 

entre 40 m² e 107 m² (FARIAS, 2008). 

Além disso, o edifício Rail Pompeia apresenta um desenho de fachada, com 

sacadas e recortes. Segundo Schalch, os vãos grandes aumentaram o carregamento nas 
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paredes estruturais. Tendo como consequência a necessidade de reforçar a armação e o 

grauteamento do sistema, implicando grande desafio na execução. Mesmo com as 

dificuldades, a empresa cumpriu a meta de execução de seis pavimentos por mês definido pela 

construtora (FARIAS, 2008). 

É possível dar flexibilidade, no que diz respeito ao remanejamento das paredes, ao 

sistema em alvenaria estrutural, mas para que isso seja possível é necessário conhecer a fundo 

este método construtivo, para que se possa obter todo desempenho estrutural oferecido pelo 

sistema. De uma forma geral o grande responsável pela economia do empreendimento é o 

arquiteto. De fato, alguns detalhes fazem toda diferença se pensados com o objetivo de 

racionalizar o processo construtivo. 

Alguns destes pontos primordiais a serem obtidos pelo arquiteto são: 

a) Criar pavimentos tipo que prevejam o alinhamento das paredes estruturais 

que passam no interior do prédio; 

b) Definir quais paredes desempenharão função estrutural e quais função de 

vedação; e 

c) Estudar qual é a demanda por sacadas. 

De acordo com o arquiteto Nivaldo Callegari, nos empreendimentos de altíssimo 

padrão, com muitos pavimentos a estrutura convencional tende a ser mais adequada devida à  

exigência dos proprietários por flexibilidade que é muito grande. São proprietários que 

desejam instalar home theaters, bibliotecas etc. É muita coisa para ser modificada, afirma. Em 

edifícios de até 200 m², porém, a flexibilização é menor e o sistema se mostra mais 

competitivo (FARIAS, 2008). 

No entanto, dependendo da região do empreendimento, pode haver maior 

dificuldade para se conceber torres altas com esse sistema construtivo devido à resistência dos 

blocos que os fornecedores locais disponibilizam. Por isso, uma das primeiras perguntas a 

serem feitas na viabilização de um projeto como este é: quem são os fornecedores de blocos? 

Se não houver os blocos necessários na região, é preciso fazer um estudo para ver se é viável 

prosseguir com o empreendimento neste sistema construtivo. 
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3.6 O MERCADO EM GOIÂNIA  

Wendler (2007) relata que com a diminuição do poder aquisitivo da população e a 

necessidade de atender a camadas com renda mais baixa, é necessário um sistema construtivo 

que apresente um menor custo, mantendo a qualidade e a segurança. 

O sistema de alvenaria estrutural foi a melhor solução encontrada pelo mercado para atingir  

estes objetivos. Não diferente, o mercado em Goiânia também encontrou na alvenaria 

estrutural um forte aliado para seu crescimento. 

O número de empreendimentos em Goiânia construídos neste sistema tem 

crescido significadamente. As tecnologias utilizadas têm tornado-o concorrente direto do 

sistema convencional, em nada deixando a desejar no que diz respeito à qualidade. O 

interessante é notar que, após verificar, através de visitas a empresas, o mercado em Goiânia, 

percebe-se que os empreendimentos têm aperfeiçoando o acabamento dos apartamentos, 

dando um passo em direção à utilização desse sistema para construção de edifícios de alto 

padrão.  

Outro fator que interessa aos empreendedores é que o preço de venda do m² do 

imóvel em alvenaria estrutural em Goiânia está praticamente igual ao do sistema 

convencional. Este dado foi obtido após consultas em vários empreendimentos em diversos 

setores de Goiânia.  

Antigamente os imóveis construídos neste sistema tinham um valor bem abaixo 

do pago pelo sistema convencional, mas, hoje, o valor e qualidade são equivalentes. Empresas 

de outros Estados têm visto em Goiânia um grande mercado, e utilizando-se deste sistema 

construtivo, têm lançado vários empreendimentos em Goiânia, aproveitando-se também do 

programa de Governo Minha Casa Minha Vida. 

O programa Minha Casa, Minha Vida viabiliza a construção de 1 milhão de 

moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos, em parceria com estados, 

municípios e iniciativa privada impulsionando a economia, gerando empregos e trazendo 

reflexos positivos para toda a sociedade. Enquanto muitos países diminuem os investimentos 

por conta da crise financeira internacional, o Brasil gera novas oportunidades de 

desenvolvimento para que a roda da economia continue a girar (GOVERNO FEDERAL, 

2010). 
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Por fim, será apresentado um dos empreendimentos que está sendo construído em 

Goiânia, e destacando que a alvenaria estrutural vem ganhando espaço em diversos tipos de 

edificações. 

3.7 CONDOMÍNIO RECANTO DAS PRAÇAS 

O empreendimento consiste num condomínio fechado composto de edificações de 

cinco andares, com apartamentos de 2 e 3 quartos, e sobrados de 105,82 m², com 

incorporação da empresa ROSSI de São Paulo e construção pela empresa GMS Engenharia. 

Este foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com 20 edifícios de apartamentos e 104 

sobrados e a segunda com 29 blocos de apartamentos e 52 sobrados. Até maio de 2010, mais 

de 85% do empreendimento estava vendido. A margem de lucro divulgada pelo responsável 

variará entre 15% a 18%. Esse empreendimento não teve um orçamento adequado às 

condições de Goiânia, pois este é uma repetição de projetos que a ROSSI já tem desenvolveu 

em São Paulo. 

A Figura 3.9 mostra a localização do empreendimento. 

 

Figura 3.9 – Mapa da localização do Recanto das Praças- Goiânia 

Nas figuras seguintes, têm-se as plantas dos apartamentos de 2 e 3 quartos 

oferecidos neste condomínio. 
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Opções de apartamentos 

 

Figura 3.10 – Projeto dos apartamentos de 2 e 3 quartos 
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Opção de sobrado 

 
 

Figura 3.11 – Projeto dos sobrados  de 3 quartos 
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Tabela 3.3 – Descrição dos produtos 

Área do apartamento (m²) N° de quartos Valor médio de 

comercialização (R$) 

Valor do m² (R$) 

63,43 2 127.000 2002,2 

78,05 3 170.000 2178,1 

105,82 3 250.000 2362,50 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES 

Diante do que foi exposto, vê-se que a alvenaria estrutural tornou-se um bom 

meio de se aliar qualidade e economia na construção de edifícios. Mas, para que todos os 

benefícios sejam usufruídos, é necessário que o estudo de viabilidade seja feito de maneira 

coerente com a realidade, buscando sempre prever todas as interferências que possam ocorrer 

na obra. Desta forma será possível ter uma boa previsão da viabilidade ou não do 

empreendimento. 

Por fim, vê-se que a alvenaria estrutural tem deixado de ser utilizada somente em 

habitações de interesse social. Seu uso tem se estendido a diversos tipos de construções, tais 

como construções de sobrados, edifícios com mais de 16 andares e edifícios de alto padrão. 

Isso mostra que, com o avanço da tecnologia aplicada à alvenaria estrutural, as barreiras antes 

impostas por suas limitações estruturais vêm sendo superadas, o que tem proporcionado ao 

sistema uma abertura no mercado para alcançar novos ninchos de aplicação. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO CONSTRUTIVO DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

Neste capitulo será abordado os principais métodos construtivos empregados na 

construção de alvenaria estrutural, utilizando-se de revisões bibliográficas da literatura e de 

visitas de quatro obras realizadas em Goiânia, bem como a maneira correta de sua execução 

para evitar uma série de problemas.  

4.1 FUNDAÇÃO  

A precisão na locação das fundações, tratando-se de alvenaria estrutural, é de 

extrema importância, sendo que qualquer desvio em relação ao alinhamento das paredes para 

as quais servirão de suporte, implicará na geração de esforços adicionais que podem levar a 

uma série de problemas. Por essa razão, o uso de métodos mais eficazes de marcação, feitas 

por topógrafos especializados podem prevenir problemas deste tipo (PRUDÊNCIO; 

OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

No caso de ocorrência de imprecisões na locação, normalmente os projetos em 

alvenaria estrutural são alterados, ajustando-se a modulação às novas dimensões, utilizando o 

artifício de bolachas ou blocos especiais no caso de pequenas imprecisões. Outra possível 

solução é o reforço das vigas de baldrames ou de coroamento, provendo-se o alargamento das 

mesmas para o assentamento das paredes (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

Segundo Roman (s.d), as fundações destinadas às construções em alvenaria 

estrutural devem estar preparadas para acomodar cargas distribuídas linearmente. Neste 

contexto enquadram-se as sapatas corridas, radiers e estacas alinhadas ao longo da parede. A 

viga baldrame apoiada sobre sapatas isoladas deverá ser evitada, uma vez que esta é mais 

recomendada para a acomodação de cargas pontuais. 

Como as edificações em alvenaria estrutural apresentam reduzida capacidade de 

absorver recalques diferencias, cuidados especiais devem ser tomados na fase de execução das 

fundações, principalmente profundas. Deve-se garantir que os elementos responsáveis pela 

transmissão das cargas estejam em contato com solos capazes de resistir aos carregamentos 

impostos e, em particular, no caso de estacas cravadas, que as mesmas atinjam a profundidade 
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ou taxa de penetração (numero de golpes/penetração da estaca) especificada em projeto 

(PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

Conforme Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), tratando-se de fundações rasas e do 

tipo sapata corrida, uma pratica comum é a confecção de vigas baldrames empregando-se 

blocos e canaletas de concreto, com o intuito de minimizar o uso de formas de madeiras. Após 

as confecção das vigas baldrames utilizando-se blocos de concreto e armaduras, os furos dos 

mesmos são normalmente grauteados, sendo posteriormente aplicado uma pintura 

impermeabilizante. 

Desde que as características do solo permitam, aconselha-se a execução de 

fundações diretas com o uso de radier em detrimento de sapatas corridas (Figura 4.1). Esta 

solução construtiva dispensa o uso de formas de madeiras e podem ser armadas com tela 

eletrosoldada, o que agiliza o processo e o torna econômico (FIGUEIRÓ, 2009). 

 

Figura 4.1 – Forma esquemática de radier (FIGUEIRÓ, 2009) 

4.2 - MODULAÇÃO  

Segundo Camacho (2006), a coordenação modular consiste no ajuste de todas as 

dimensões da obra, horizontais e verticais, como múltiplo da dimensão básica da unidade, 

cujo objetivo principal é evitar cortes e desperdícios na fase de execução. Nessa fase devem 

ser previstos todos os encontros de paredes, aberturas, pontos de graute e ferragem, ligação 

laje e parede, caixas de passagem, colocação de pré-moldados e instalações em geral. 
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De acordo com Roman (s.d), a coordenação modular é a técnica que permite 

relacionar as medidas de projeto com as medidas dos componentes. A dimensão modular na 

alvenaria estrutural é a soma da dimensão real do bloco e da dimensão da junta de argamassa. 

A multiplicação do módulo por um fator numérico inteiro determina as medidas de projeto a 

serem utilizadas. 

Usualmente os módulos utilizados são de 15 ou 20 cm, pois as famílias de blocos 

mais utilizadas são as famílias de  29 e 39, sendo o módulo definido como a largura do bloco 

mais 1 cm da junta de argamassa. 

A família 29 é composta de três elementos básicos: o bloco B29 (14 x 19 x 29 

cm), o bloco B14 (14 x19 x 19 cm) e o bloco B44 (44 x 19 x 14 cm). Utilizar a família 29 é 

projetar usando unidade modular 15 e múltiplos de 15, onde 15 é a medida do bloco de 14 cm, 

mais 1 cm de espessura das juntas (PRATES, s.d).  

A família 39 é composta de três elementos básicos: o bloco B39 (39 x 19 cm) e 

largura variável; o bloco B19 (19 x 19 cm) e largura variável e o bloco B54 (54 x 19 cm) e 

largura variável. Utilizar a família 39 significa projetar usando a unidade modular 20 e 

múltiplos de 20, onde 20 é a medida do bloco de 19 cm, mais 1 cm de espessura das juntas 

(PRATES, s.d). 

A amarração das paredes, segundo Ramalho e Corrêa (2003 apud RAUBER, 

2005), pode ser efetuada basicamente, de duas maneiras: 

 Amarração direta: obtida através do inter-travamento dos blocos, havendo 

penetração alternada de 50% na parede interceptada; e  

 Amarração indireta: obtida através da colocação de armaduras nas juntas 

de argamassa, com ângulo de 90°, podendo ser efetuada através de barras 

de aço dobradas, armadura industrializada em forma de treliças ou 

grampos, chapas ou telas metálicas de resistência comprovada.   

 

Estes dois tipos de amarração são discutidos a seguir, nos itens 4.2.1 e 4.2.2. 

 

 



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

48 

 

4.2.1 Amarração direta 

No início do emprego da alvenaria estrutural, utilizavam-se blocos da família 39 

de dimensão 19x39. Com o avanço dos materiais chegou ao mercado os blocos de menor 

espessura que são os de 14x39. Como seu comprimento não é múltiplo de largura, implicou-

se em uma dificuldade na coordenação modular, sendo necessária a utilização de blocos 

15x55 cm para os encontros de paredes em T e 15x35 cm para os encontros em parede em L 

para se adequar a modulação e ter a amarração direta que é a mais recomendada (PRATES, 

s.d). 

 

 

Figura 4.2 – Canto com malha modular e largura modular de blocos diferentes, utilizando bloco especial para 

amarração Ramalho e Côrrea (2003 apud RAUBER, 2005) 

 

Figura 4.3 – Canto com malha modular e largura modular de blocos diferentes, utilizando bloco especial para 

amarração Ramalho e Côrrea (2003 apud RAUBER, 2005) 
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No caso da família 29, os blocos têm sempre 14 cm de largura. Ou seja, o 

comprimento dos blocos é sempre múltiplo da largura, o que evita o uso dos elementos 

compensadores (Figura 4.4), salvo para ajuste de vãos de esquadrias (PRATES, s.d). 

 

Figura 4.4 – Encontro da família 29 com espessura de 14 cm (PRATES, s.d) 

 

Camacho (2006) ainda alerta que, de qualquer forma, sem a utilização de um 

bloco especial para o encontro de três paredes (T) haverá pelo menos três fiadas com junta a 

prumo, como mostrado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Modulação típica sem blocos especiais Família 15x30 ou 20x40 com 3 juntas à prumo 

(CAMACHO, 2006) 

4.2.2 Amarração indireta 

Segundo Rauber (2005), alternativamente à amarração direta, pode se utilizar a 

amarração indireta, que possibilita unir dois elementos sem haver, contudo, interpenetração, 

sendo a armadura de ligação presente na junta de argamassa seu único vínculo (Figura 4.6). 
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Muitas objeções existem, do ponto de vista da eficiência estrutural, quanto a utilização da 

amarração indireta. Ainda assim, este tipo de amarração constitui uma boa alternativa para 

alguns casos específicos, pois permite certa flexibilidade arquitetônica. É o caso da ligação de 

paredes amarradas em ângulo diferente de 90 graus, como as figuras a seguir (RAUBER, 

2005). 

 

Figura 4.6 – (a) Amarração entre paredes estruturais não contrafiadas; (b) Amarração entre paredes estruturais e 

de vedação Roman, Mutti e Araújo (1997 apud RAUBER, 2005) 

 

FIGURA 4.7 – Exemplo de amarração indireta em paredes ligadas em ângulo diferente de 90 graus (RAUBER, 

2005) 
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4.3 EXECUÇÃO DA ALVENARIA 

A seguir será discutido sobre a execução de alvenaria, mostrando ferramentas e 

equipamentos necessários, marcação da alvenaria, elevação da alvenaria e grauteamento. 

4.3.1 Ferramentas e equipamentos 

Para execução de uma parede estrutural com qualidade e produtividade são 

necessários ferramentas e equipamentos adequados. A Tabela abaixo apresenta quais 

ferramentas e equipamentos são utilizados na execução da alvenaria. 

Tabela 4.1 – Equipamentos e ferramentas para execução de alvenaria (GRUPO DE ESPECIALISTA DA 

ABCP, s.d) 

Uso das ferramentas e equipamentos 

Ferramentas e Equipamentos Uso e execução e alvenaria 

Serviço de Marcação  Serviço de Elevação 

Colher de Pedreiro X X 

Palheta  X 

Bisnaga  X 

Brocha   X 

Esticador de Linha X X 

Fio Traçado de Linha X  

Caixote de Argamassa e Suporte  X 

Trena de 30 cm X  

Trena de 05 cm X X 

Nível (“alemão ou laser”) X  

Régua de prumo de 1.2 m X X 

Esquadro (60 x 80 x 100 cm) X  

Esquatilhão  X X 

Andaime   X 

Equipamento de Proteção no 

Andar 

X X 

OBS: além das listas acima, consideram também outra ferramentas convencionais, como ferramentas, 

talhadeiras, marreta de borracha, balde, pás, vassouras, linhas de náilon espátulas. 

4.3.2 Marcação da alvenaria 

No principio da marcação, deve ser realizada a locação dos blocos chaves. Para 

começo da locação, deve-se conferir a largura e comprimento da laje (ou piso em caso de 

pavimentos térreos) no caso de plantas retangulares, caso o contrário a planta deve ser 

dividida em segmentos retangulares. Estando de acordo com o projeto, devem ser medidas as 

diagonais, que segundo Prates (s.d), devem ter diferença de no máximo de 5 mm para cada 10 

metros, para que se considere que o pavimento  encontre-se no esquadro.  
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Com todos os parâmetros apresentados anteriormente aceitos, deve-se determinar 

o nível dos pontos extremos do pavimento, para assentamento dos blocos de canto. O 

primeiro bloco a ser assentado, deve estar no canto mais alto e com uma junta de 1 cm, 

tomando como nível de referência o topo deste bloco, para que se possa esticar as linhas 

faceando os blocos que servirão de quadro da obra (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 

2002). Com as linhas já traçadas, devem-se medir, a partir das linhas, as cotas acumuladas 

referentes ao alinhamento do projeto de locação para marcação do restante da alvenaria. 

Ainda segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), caso as paredes estejam fora 

de alinhamento com as vigas de transição, eventuais correções podem ser feitas empregando-

se blocos especiais ou “bolachas”. Neste caso, após as correções, as novas cotas acumuladas 

devem ser transferidas para a planta de locação para que possam ser utilizadas nos pavimentos 

superiores. Para os pavimentos superiores o processo de alvenaria estrutural necessita que a 

alvenaria esteja sempre no mesmo alinhamento que a anterior. Com isso, a locação dos blocos 

de cantos dos pavimentos superiores deve estar aprumado nas duas direções em relação ao 

bloco de canto inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Primeiras fiadas já marcadas em obra visitada 
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4.3.3 Elevação de alvenaria 

Deve-se primeiramente, depois de locado e marcado os blocos chaves, ser 

executada a primeira fiada que se difere das demais. Os procedimentos de execução, segundo 

Grupo de especialistas da ABCP (s.d), são: 

 Molhagem do piso na direção da parede, antes do assentamento dos 

blocos; 

 Aplicação de argamassa de assentamento na largura aproximada do bloco 

e com colher de pedreiro convencional, pois, em função das 

irregularidades do pavimento, a espessura da junta horizontal nas regiões 

mais baixas supera 10 mm; 

 Observar a amarração dos blocos conforme o projeto; 

 Locação e tolerâncias dimensionais dos vãos de portas (quando não for 

utilizado gabarito) e vãos destinados aos shafts; e 

 Posição das instalações elétricas e hidro-sanitárias. 

Após o termino da primeira fiada, começa a elevação das paredes. Comumente, é 

utilizado o escantilhão (Figura 4.9) em que se define de uma vez só o prumo, o alinhamento e 

nivelamento das paredes. Segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), para a correta 

instalação do escantilhão, deve-se proceder da seguinte forma: 

 Regularização da superfície da laje; 

 Posicionamento do escantilhão no canto interno do encontro de paredes ( 

ou ponto correspondente); 

 Furação da laje e fixação dos pés do escantilhão com parafuso e bucha; 

 Verificação do prumo do escantilhão e aperto final dos parafusos dos pés 

telescópicos; e 

 Regulagem da régua deslizante para fazer coincidir o nível do primeiro 

sulco de fixação das linhas de náilon com o do topo da primeira fiada. No 

caso de posicionamento do escantilhão antes de se executar a primeira 

fiada, este nível será exatamente 20 cm acima da cota do canto mais alto 

da laje. 
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Figura 4.9 – Escantilhão utilizado para elevação de alvenaria estrutural em obra visitada 

A aplicação da argamassa, segundo Grupo de especialistas da ABCP (s.d), tem 

sido executada de duas formas: nas paredes longitudinais, transversais e septos dos blocos ou 

apenas nas paredes longitudinais. Porém, trabalhos técnicos têm mostrado que existe uma 

queda de 20% na resistência à compressão das paredes quando executadas com argamassa 

apenas nas juntas longitudinais, em relação às paredes com argamassa também nas juntas 

transversais e septos dos blocos. Além disso, de acordo com a NBR 14322 (ABNT, 1999), a 

argamassa deve ser colocada sobre toda a superfície útil dos componentes e nas faces laterais 

dos mesmos, a não ser em casos específicos, devidamente justificados. 

4.3.4 Grauteamento 

Para o grauteamento na horizontal, segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), o 

processo é semelhante ao de concretagem de uma viga, sendo executada a limpeza das 

canaletas e colocação da armadura antes do grauteamento. Já para o grauteamento vertical a 

NBR14322 (1999) preconiza que quando houver o grauteamento deve-se efetuá-lo em etapas 

de altura não superior a 1,40 m e após 24 ± 2 h do término do assentamento dos blocos. 

Necessitando de armaduras, estas devem ser posicionadas efetuando-se o grauteamento 

posteriormente.  
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O graute deve ser adensado com soquete metálico ou com vibrador mecânico 

apropriado. 

4.4 INSTALAÇÕES 

Serão discutidas, a seguir, as maneiras possíveis para aplicação das instalações 

hidráulicas e elétricas em um edifício de alvenaria estrutural. 

4.4.1 Hidráulicas 

Uma premissa do emprego da alvenaria estrutural é a integração do projeto 

arquitetônico com os projetos complementares, como o de instalações elétricas e hidráulicas. 

Não se pode admitir a execução de rasgos nas paredes para passagem de tubulações. Desta 

forma, o projeto hidráulico deve estar integrado com os projetos de arquitetura e estrutural, 

para haver uma correta compatibilização do lançamento das instalações. (RAUBER, 2005). 

Segundo Violani (1992), as possibilidades de posicionamento das tubulações de 

instalação hidráulica no edifício de alvenaria estrutural são em paredes hidráulicas, em shafts, 

embutidos ou de enchimentos, conforme discutido a seguir. 

As paredes hidráulicas são paredes onde estarão instalados aparelhos hidráulicos e 

sanitários e que não desempenham função estrutural. Portanto, podem ser secionadas se 

necessário. Para execução das paredes hidráulicas, normalmente utiliza-se um bloco especial 

denominado de bloco hidráulico (Figura 4.10), que é fabricado com ranhuras verticais, que 

podem ser de até 75 mm de diâmetro especialmente para facilitar o rasgo da parede onde 

serão embutidas as tubulações. O bloco hidráulico permite também a passagem de tubos na 

horizontal com diâmetro máximo de 50 mm. A execução da parede hidráulica ocorre da 

mesma forma que a parede estrutural, esperando-se apenas a cura da argamassa de 

assentamento para a posterior instalação dos elementos do sistema hidráulico. 
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Figura 4.10 – Bloco hidráulico (Oliveira, s.d.) 

O shaft (Figura 4.11) é uma galeria vertical por onde passam as tubulações 

verticais. A grande vantagem da utilização do shaft é que ele permite que as tubulações de 

maior dimensão sejam instaladas com total independência em relação às alvenarias, além da 

possibilidade de inspeção às instalações embutidas.  

A interação do shaft com as lajes deve ser analisada com muita atenção, pela sua 

interferência com os elementos estruturais. Para permitir a passagem das tubulações pela laje, 

é necessário que se faça uma abertura com a mesma dimensão do shaft. Esta abertura pode ser 

produzida introduzindo-se na forma da laje uma armadura negativa que sirva ao mesmo 

tempo como referência de nível para o sarrafeamento do concreto. Usualmente esta abertura 

na laje é chamada de chaminé. Quando o shaft estiver no mesmo plano da parede, a chaminé 

irá seccionar a cinta de amarração da fiada de respaldo, exigindo uma verificação por parte do 

projetista da estrutura. A solução do shaft, fora do plano da parede, evita o seccionamento da 

cinta. 
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Figura 4.11 – Shaft para passagem de prumada hidráulica visualizado na obra visitada 

A opção de tubulação embutida na parede é a única que permite que a parede 

possa desempenhar também a função estrutural. No processo de embutidura são utilizados os 

vazados dos blocos para a passagem da tubulação sem rasgá-los, com a alvenaria na altura de 

respaldo, é feito um furo na parede no local do ponto de consumo e outro na última fiada, o 

ramal vertical é introduzido no vazado do bloco e chumbado à alvenaria em cima e embaixo 

(Figura 4.12). No ponto superior deve ser deixado um pedaço de tubo para fora da parede para 

que seja feita posteriormente a conexão com a tubulação de alimentação que vem do shaft e 

correrá por baixo da laje e acima do forro. Esta solução só permite, obviamente a passagem de 

tubulação vertical com o ponto de consumo na extremidade não permitindo embutidura de 

registros de qualquer tipo ou válvula de descarga. Esta solução pode ser utilizada para a 

instalação de água fria para lavatórios, vaso sanitário de caixa acoplada e bidês. 
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Figura 4.12 – Detalhe da solução de instalação hidráulica com tubulação embutida (VIOLANI, 1992) 

A solução do enchimento, bastante antiga e praticamente em desuso, consiste em 

embutir as tubulações tanto horizontais quanto verticais em um rebaixo produzido na parede 

com a utilização de um bloco de menor espessura (por ex. numa parede de 14 cm utiliza-se 

um bloco de 9 cm). A tubulação é posicionada e fixada, sendo o rebaixo totalmente 

preenchido com argamassa (Figura 4.13). Os inconvenientes desta solução são: 

 O pedreiro tem que saber ler o desenho da elevação da parede para 

assentar os blocos de menor espessura na posição correta; e  

 A produtividade da elevação da alvenaria cai drasticamente, pela 

necessidade de se trabalhar com componentes de diferentes espessuras na 

mesma parede. 

 

Figura 4.13 – Detalhe de instalação hidráulica com enchimento, rebaixo feito com parede e menor espessura 

(VIOLANI, 1992) 
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4.4.2 Elétricas 

Segundo Violani (1992), as instalações prediais elétricas do edifício de alvenaria 

estrutural (energia elétrica, telefonia, intercomunicação, T.V. etc.) devem ser propostas de 

forma que possam ser executadas de maneira totalmente independente das alvenarias. As 

formas de posicionamento das tubulações são: 

 Nos trechos verticais: dentro dos vazados dos blocos, embutidos em shafts 

ou em paredes hidráulicas; 

 Nos trechos horizontais: pela laje ou em paredes hidráulicas. 

a) Prumadas de alimentação (Energia elétrica)  

São as tubulações vindas do quadro de medidores e que vão alimentar os quadros 

de distribuição geral das unidades. Quando as prumadas estiverem posicionadas dentro de um 

shaft, os trechos de eletrodutos podem ter uma emenda a cada pé direito. Sendo os eletrodutos 

embutidos nos vazados dos blocos, deve ser utilizado em comprimentos iguais a meio pé 

direito, pois a alvenaria será executada com o eletroduto já posicionado no trecho. Estas 

tubulações devem transpor as lajes e, para tanto, deve ser utilizado o bloco chaminé. Os 

quadros de distribuição geral e caixas de passagem de telefonia, devem ser modulares de 

modo a alojarem-se nas dimensões modulares dos blocos (Figura 4.14). 

 
 

Figura 4.14 – Foto de uma caixa de passagem de telefonia modular (VIOLANI, 1992) 
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b) Pontos de luz no teto e tomadas  

Serão alimentados por circuitos que partem do quadro de distribuição geral e 

chegam até a laje através do bloco "J" ou o compensador, que serão perfurados com 

ferramentas específicas, permitindo a passagem do eletroduto. Os eletrodutos que vão até os 

interruptores são passados também através de um bloco perfurado e atingem a altura da caixa 

do interruptor. As tomadas serão todas alimentadas pelo piso, ou seja, na fase de montagem 

da laje o instalador deixa um trecho de eletroduto de aproximadamente 30 cm subindo da laje 

para a parede. Após a concretagem da laje e após a desforma, o instalador executa os rasgos e 

chumbamentos das tomadas e interruptores cujos eletrodutos já estavam posicionados dentro 

da parede. O mesmo procedimento é aplicado às instalações de T.V, interfone e outros. 

4.5 VERGAS E CONTRAVERGAS  

Segundo a NBR-10837 (ABNT, 1989), denomina-se verga o elemento estrutural 

colocado sobre vãos de aberturas não maiores que 1,20 m, a fim de transmitir cargas verticais 

para as paredes adjacentes aos vãos. 

Segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), as vergas e contravergas 

normalmente são feitas com os blocos canaletas preenchidas com graute e armadura, 

(Figura 4.15). Na execução das vergas, deve-se posicionar uma tábua nivelada na cota do seu 

fundo e escorá-la na superfície da contraverga. Aproximadamente uma semana depois após o 

grautemento da verga, a tábua e seu escoramento podem ser removidos e a abertura está 

pronta para receber o contramarco. 

Segundo Sabbatini (2002), as contravergas devem ultrapassar a lateral do vão, em 

pelo menos d/5 ou 30 cm, considerando d o comprimento da janela. Podem ser substituídas 

por uma cinta contínua armada, na altura dos parapeitos, por todas as paredes externas. 

Porém, para maior respaldo técnico, o dimensionamento das vergas deve ser 

realizado conforme preconizado na norma NBR 10837 (ABNT, 1989). 

São denominadas vergas pré-moldadas para portas segundo Prudêncio, Oliveira e 

Bedin (2002), as peças fabricadas em microconcreto armadas, que são utilizadas para suporte 

das fiadas subseqüentes a ela. Essas peças possuem aberturas verticais nos dois lados de 

apoio, objetivando viabilizar a passagem de ferragens quando o projeto solicitar grauteamento 

lateral das portas. 
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As principais vantagens da utilização de peças pré-moldadas são: 

 O assentamento imediato das fiadas de blocos superiores; 

 Evita o uso de escoras no vão das portas favorecendo a circulação na obra; 

 Permite que a altura das aberturas das portas fique com 2,16 m 

possibilitando o emprego de portas com altura de 2,10 m. 

Contudo, mesmo o nome comercial sendo verga pré-moldadas para portas, é 

necessária a utilização das vergas feitas com blocos canaletas que são dimensionadas com fins 

estruturais, já que as mesmas não são dimensionadas para resistir os esforços aos qual a 

alvenaria é submetida e tecnicamente o nome usual é incorreto. A Figura 4.15 detalha as 

contravergas moldadas in loco. 

 

Figura 4.15 – Vergas moldada in loco em obra visitada 

4.6 REVESTIMENTOS 

Segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), como as paredes são executadas 

com maior rigor em relação ao prumo e alinhamento, com desvios dificilmente superiores a 

5 mm, além da alta precisão dimensional dos blocos, o revestimento de paredes torna-se uma 

atividade de alta produtividade e vantajosa na alvenaria estrutural. 

Diferentemente da alvenaria de vedação, a alvenaria estrutural não necessita do 

taliscamento das paredes para esquadrejá-las e colocá-las no prumo, gerando assim um 
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revestimento de fina espessura para base da pintura ou aplicação de cerâmica. No caso de 

paredes internas, alguns materiais como o gesso (Figura 4.16) e o calfino (pasta de cal virgem 

extinta em obra) possibilitam revestimentos com até 3 mm de espessura (PRUDÊNCIO; 

OLIVEIRA; BEDIN, 2002).  

 

Figura 4.16 –  Revestimento interno feito em gesso em obra visitada 

Conforme Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), a produtividade na aplicação deste 

tipo chega a valores de 70 m²/dia/homem. Já a utilização do reboco de argamassa chega a 

espessura de até 5 mm. A técnica de aplicação desta argamassa é distinta da convencional, 

pois não é preciso “chapear” a parede. A argamassa é aplicada e espalhada com 

desempenadeira proporcionando uma produtividade bastante elevada na execução, podendo 

chegar até 80 m²/dia/homem. No caso de revestimento com material cerâmico, este pode ser 

aplicado diretamente com argamassa colante sobre a superfície dos blocos. Neste caso, 

durante a execução das paredes, onde será aplicado o revestimento, deve-se estabelecer o 

alinhamento das fiadas pela face de assentamento da cerâmica para evitar pequenos desníveis 

devido ao uso concomitante de blocos de diferentes geometrias que podem exibir pequenas 

variações de espessura. Entretanto, pode-se também aplicar uma argamassa de regularização 

na parede antes do assentamento da cerâmica para diminuir sua aderência excessiva aos 

blocos e facilitar eventuais extrações de peças, caso ocorra a necessidade de extraí-las. 
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4.7 CINTAS DE AMARRAÇÃO  

São denominadas cintas os elementos apoiados sobre as paredes com a função de 

amarração das mesmas, proporcionando o travamento da estrutura, transmitindo os esforços 

provindos das lajes à alvenaria de forma uniforme, minimizando os efeitos da variação da 

umidade, temperatura e retração. São utilizadas em toda extensão das paredes estruturais. Nos 

casos de lajes pré–fabricadas ou lajes painel recomenda-se enrijecer as canaletas com 

concreto até a altura das mesmas, garantindo a solidarização com a parte superior através de 

estribos ou arranques. 

Na execução das cintas, deve-se estar bem atento para que o desnível entre as 

paredes resistentes seja inferior a 1 cm, conforme prescrito pela NBR 8798 (ABNT,1985), 

pois a falta de nível das cintas dificulta a execução da laje e pode deixar o teto desnivelado. 

Segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), o assentamento da cinta de amarração segue a 

modulação do projeto, assim como as demais fiadas. Os blocos utilizados para cinta são as 

canaletas “u” ou “j” que, por serem vazados no sentido longitudinal da peça, permitem a 

continuidade do graute e da armadura. 

 

Figura 4.17 – Cinta de amarração em obra visitada 
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4.8 LAJES 

No Brasil, para execução de edifícios de alvenaria estrutural de média altura, não 

é necessário que as lajes estejam ancoradas mecanicamente às paredes pelas armaduras, 

bastando apenas a ancoragem por aderência e atrito para se ter um desempenho estrutural 

adequado. Isto implica que a laje deve ser pelo menos parcialmente moldada no local 

(SABBATINI, 2003).  

Para execução de laje maciça moldada no local, as cintas de amarração devem ser 

concretadas juntamente com a laje e o apoio da forma é independente da cinta. Assim, são 

colocadas escoras encostadas nas paredes para apoiar os barrotes que sustentam o assoalho da 

forma. 

Para a execução de lajes pré-moldadas do tipo vigota e tavela, painel ou treliçada, 

apóiam-se as peças diretamente sobre as abas da canaleta. Para isto, deve-se primeiramente 

executar o grauteamento das canaletas e aguardar seu endurecimento para permitir o apoio das 

peças, sem que haja a quebra das abas. A seguir são posicionadas as armaduras e eletrodutos e 

então concreta-se a capa da laje. No caso de lajes maciças pré-moldadas onde as peças já 

contêm toda armadura e instalações embutidas, deve-se também executar a concretagem da 

cinta de amarração antes de se apoiar as lajes e os vãos existentes entre as lajes são 

concretados seguidamente (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

Seguidamente à concretagem das lajes, as mesmas deverão ser escoradas e o 

escoramento mantido sem mudanças de posição por um determinado período, dependente do 

tipo de laje e do carregamento transitório (peso dos blocos estocados sobre a laje). Para lajes 

moldadas no local, devem-se obedecer às exigências da NBR 6118 (ABNT, 2007), que é de 

escoramento por 21 dias (SABBATINI, 2003). 

Segundo Sabbatini (2003), outros tipos de lajes deverão ser mantidas escoradas 

por determinado período, de modo que o carregamento dos blocos, utilizados na execução das 

paredes de um pavimento seja distribuído por três lajes sucessivas (a laje sobre a qual está 

sendo executada a alvenaria e as duas lajes inferiores). O dimensionamento destes 

escoramentos deve constar do projeto de produção e deverá considerar o efeito da deformação 

de lajes com menos de 28 dias nas paredes resistentes dos andares inferiores.  

As lajes deverão ser curadas para se evitar fissuras e deformações excessivas seja 

por carregamento instantâneo, ou por efeito de fluência, o que diminui a durabilidade e afeta o 
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comportamento estrutural da mesma. Para lajes integralmente moldadas no local, a 

recomendação da NBR 6118 (ABNT, 2007) é de 7 dias de cura úmida. Para outras lajes, a 

capa de cobertura deverá ser curada por, no mínimo, 3 dias, sendo que o período mínimo de 

cura úmida (se for necessário mais de 3 dias) para as mesmas é de responsabilidade da 

construtora (SABBATINI, 2003). 

De acordo com Sabatini (2003), paredes hidráulicas são paredes não-estruturais. 

Estas e outras paredes, pré-definidas em projetos como não-estruturais (de vedação, como no 

caso de paredes que poderão ser futuramente removidas) não podem receber cargas 

transmitidas pelas lajes, pois neste caso iriam atuar, na prática, como paredes estruturais. 

Assim, as lajes não podem se apoiar sobre paredes de vedação. Por toda a vida útil do 

edifício, as paredes deverão permanecer sem carregamento originado por deformação da laje 

ou por detalhe inadequado, lembrando que a responsabilidade por qualquer dano gerado por 

corte ou seccionamento das paredes cabe à construtora, por até 20 anos após a entrega da 

obra.  

4.9 LAJES DE COBERTURA 

As lajes de coberturas estão submetidas à insolação direta ou transmissão do calor 

incidente no telhado e também a retração após a concretagem, e assim a laje pode deformar-se  

por efeito de movimentação térmica. Essa movimentação pode gerar fissuras e trincas na 

alvenaria, no revestimento, e prejudicar o desempenho das paredes como, por exemplo, a 

perda da estanqueidade e a consequente percolação de água (SABBATINI, 2003).  

Embora não cause comprometimento para alvenaria estrutural, pois o último 

pavimento normalmente apresenta larga margem em relação à capacidade de carga, outros 

prejuízos são ocasionados como dito anteriormente. Por ser impossível barrar a influência dos 

fenômenos naturais sobre a edificação, a alternativa é tentar diminuir os efeitos (LOTURCO, 

2005). 

Alguns métodos são utilizados visando diminuir os efeitos de dilatação e retração 

térmica, como o isolamento térmico da laje de cobertura. O ideal é que seja feito logo após a 

concretagem, evitando o efeito de dilatação prematura (LOTURCO, 2005). 

O sombreamento da laje de cobertura com uso do telhado tem sua eficiência 

quando é respeitado um espaço para circulação do ar, com entrada de ar frio por baixo e saída 



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

66 

 

de ar quente por cima. Também contribuem para diminuição do efeito térmico o uso de telhas 

de cores claras ou refletivas (LOTURCO, 2005). 

Em todos os casos o isolamento térmico não extingue a possibilidade de surgirem 

fissuras, deste modo é recomendável permitir a movimentação independente da laje, usando 

tiras de neoprene que promovam o apoio da laje nas paredes sem se tornar uma estrutura 

monolítica (Figura 4.18). A dessolidarização também pode ser feita na própria laje, que por 

meio de juntas, diminui o valor total da deformação (LOTURCO, 2005). 

 

Figura 4.18 – O uso de uma borracha no apoio da laje na alvenaria permite a livre movimentação dos elementos 

da alvenaria estrutural, evitando que o trabalho da laje provoque fissuramento na edificação (LOTURCO, 2005) 

Sobretudo, ainda existe a possibilidade, em caso de surgimento de fissuras entre a 

laje e a alvenaria, da utilização de um acabamento de teto (“roda tetos”), que deve estar fixado 

somente em um dos elementos estruturais, nas paredes, para evitar que a movimentação 

diferencial seja transmitida às paredes. (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

4.10 ESCADAS 

Devida à busca atual de maior produtividade em obras, principalmente para 

edificações que são feitas em alvenaria estrutural, usa-se cada vez mais as escadas pré-

moldadas ao invés das moldadas in loco. As mais utilizadas são as escadas com estrutura 

metálica, as do tipo “jacaré” e as pré-moldadas de concreto. 

4.10.1 Escadas com estruturas metálicas  

É constituída de uma estrutura metálica que serve de suporte para os degraus e 

patamares que são pré-moldados em microconcreto. De acordo com as normas técnica de 
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segurança contra incêndio, as estruturas metálicas devem ser pintadas com tintas especiais 

para proteção contra fogo (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002). 

4.10.2 Escadas do tipo “jacaré” 

São escadas formadas por vigas dentadas em que geralmente os degraus apóiam-

se nas vigas consolidadas nas paredes. As vigas dentadas, que são a sustentação dos degraus, 

são pré-moldadas de microconcreto e chumbadas nas paredes com auxilio de buchas e 

parafusos e para tanto é recomendável preestabelecer os furos nas vigas e preencher os blocos 

que receberão os parafusos com graute. Os degraus são normalmente peças individuais, 

também feitas em microconcreto e compostos pelo espelho e piso que são consolidadas as 

vigas dentadas e ao degrau abaixo com argamassa (PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 

2002). 

 

Figura 4.19 – Representação esquemática da escada do tipo jacaré (RAUBER, 2005) 
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4.10.3 Escadas pré-moldadas de concreto  

São escadas maciças de concreto fabricadas com lances inteiros. Tem como 

vantagem a rapidez para instalação e como desvantagem a necessidade de equipamento de 

içamento (guindaste) para movimentação e instalação (RAUBER, 2005). Um exemplo desse 

tipo de escada é mostrado na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Escada sendo içada por guindaste (ROMAN, s.d) 

4.10.4 Escadas de concreto armado moldadas in loco 

Há a necessidade da utilização de forma e escoramento, que torna uma 

desvantagem da utilização tanto financeiramente quanto na questão da produtividade. Como 

vantagem, não necessita de equipamentos especiais para sua execução (RAUBER, 2005). 

 

Figura 4.21 - Representação esquemática da escada de concreto armado moldada in loco (RAUBER, 2005) 
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CAPÍTULO 5 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL 

Primeiramente neste capitulo foi feito uma revisão bibliográfica com as 

manifestações patológicas mais comuns em alvenaria estrutural e logo após no item 5.5 traz 

um estudo de caso, com ilustrações dos problemas encontrados em edifícios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia 

5.1 GENERALIDADES 

O termo manifestação patológica é utilizado pela engenharia civil pra designar as 

anomalias que surgem ao longo do tempo nas edificações. Na construção com alvenaria 

estrutural é comum encontrá-las, como também em todos os sistemas construtivos. 

As manifestações patológicas de acordo com Bauer (s.d.), estão relacionadas 

geralmente com uma ou mais qualidades não atingidas e com isso é possível identificar os 

fatores que a originaram. Os 5 M’s da qualidade são: material, metodologia, máquinas, mão-

de-obra e meio ambiente. Para conseguir alcançar a qualidade é necessário diminuir os 

desperdícios, controlar e evitar as anomalias e estimular a economia. É necessário seguir as 

normas na aquisição e emprego dos materiais, fazer testes quando os materiais chegam ao 

canteiro, contratar mão-de-obra qualificada e adotar cuidados especiais na fase de execução. 

Esse método empregado irá evitar maiores problemas no futuro. 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Os 5M’s da qualidade (BAUER, s.d.) 
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5.2  FISSURAS 

A presença de uma fissura é um sinal de alerta. A marca pode ser superficial e 

inofensiva quando atinge a massa corrida ou a pintura, ou então perigosa, chegando a 

comprometer a estabilidade da construção, no caso quando afeta a alvenaria (MELLO, s.d.). 

As fissuras são as manifestações patológicas que acontecem com mais freqüência 

em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. Para o seu tratamento adequado, é 

preciso descobrir as suas causas e quanto tempo demorou o seu surgimento, se foram meses, 

anos, ou até mesmo horas após a realização do serviço. Um mapeamento do seu tamanho, da 

posição da fissura e do lugar onde ela aparece também ajuda a indicar as devidas causas e a 

gravidade do problema (BAUER, s.d.). 

Ainda de acordo com Bauer (s.d.), existem alguns fatores que influenciam no 

aparecimento das fissuras: 

 A falta de qualidade dos blocos, com dimensões erradas, falhas na 

porosidade e falta de um bom acabamento superficial; 

 Retenção de água e retração da argamassa de assentamento; 

 Recalques diferenciais nas fundações; 

 Movimentações higroscópicas e térmicas. 

As Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3, que seguem, mostram resumidamente as principais 

fissuras que ocorrem na alvenaria estrutural e as causas principais geradoras de cada tipo. 
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Tabela 5.1 – Fissuras verticais e suas causas (BAUER, s.d.) 

 

Resistência à tração do bloco vazado de concreto é superior à 

resistência à tração da argamassa 

 

Resistência à tração do bloco vazado de concreto é igual ou 

inferior à resistência à tração da argamassa. 

 

Sob ação de carga uniformemente distribuída, em função 

principalmente da deformação transversal da argamassa de 

assentamento e da eventual fissuração de blocos ou tijolos por 

flexão local, as paredes em trechos contínuos apresentam 

fissuras tipicamente verticais. 

 

Sendo constituídas de materiais porosos, as alvenarias terão 

seu comportamento influenciado pelas movimentações 

higroscópicas desses materiais. A expansão ocorrerá com 

maior intensidade nas regiões mais sujeitas à ação da 

umidade, como, por exemplo, cantos desabrigados, 

platibandas, base das paredes etc. 
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Tabela 5.2 – Fissuras Inclinadas e suas causas (BAUER, s.d.) 

 

 

Em trechos com a presença de aberturas, haverá considerável 

concentração de tensões no contorno dos vãos. No caso da 

inexistência ou subdimensionamento de vergas e contravergas, 

as fissuras se desenvolverão a partir dos vértices das aberturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido a cargas verticais concentradas, sempre que não houver 

uma correta distribuição dos esforços através de coxins ou 

outros elementos, poderão ocorrer esmagamentos localizados e 

formação de fissuras a partir do ponto de transmissão da carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recalque diferenciado, proveniente de falhas de projeto, 

rebaixamento de lençol, falta de homogeneidade do solo ao 

longo da construção, compactação diferenciada de aterros e 

influência de fundações vizinhas provocará fissuras inclinadas 

em direção ao ponto onde ocorreu o maior recalque. 

 

 

 

 

 

 



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

73 

 

Tabela 5.3 – Fissuras Horizontais e suas causas (BAUER, s.d.) 

 
 
As fissuras horizontais nas alvenarias, causadas por 

sobrecargas verticais atuando axialmente no plano da parede, 

não são freqüentes; poderão ocorrer, entretanto, pelo 

esmagamento da argamassa das juntas de assentamento.  

 

Em alvenarias pouco carregadas, a expansão diferenciada 

entre fiadas de blocos pode provocar a ocorrência de fissuras 

horizontais na base das paredes 

 

Na retração por secagem de grandes lajes de concreto armado 

sujeitas a forte insolação poderá ocorrer fissuração, devido ao 

encurtamento da laje, que provocará uma rotação nas fiadas 

de blocos próximos à laje. 

 

 

Devido à movimentação térmica, surgirão fissuras idênticas 

àquelas relatadas para a movimentação higroscópica e 

retração por secagem. Estas serão mais intensas nas lajes de 

cobertura e poderão ser evitadas com um cintamento muito 

rígido ou sistema de apoio deslizante. 
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Magalhães (2004, apud BRANDÃO; GEYER, 2007) afirma que quando o efeito 

da retração não é tratado corretamente é uma das principais causas de fissuras.  Elas podem 

ser provocadas em paredes de alvenaria de duas formas: pela retração dos materiais 

constituintes da alvenaria (blocos, argamassa de assentamento) ou pela movimentação por 

retração de outros elementos construtivos. 

Outro fator que tem influencia na retração da alvenaria é a umidade média da 

região. Quanto menor for à umidade local, maior será o potencial de retração, visto que ao 

entrar em equilíbrio com um ambiente seco, os blocos perdem umidade e diminuem de 

tamanho.  Alguns cuidados precisam ser tomados com relação à escolha dos blocos e no 

tempo de espera para assentamento. Ao escolher os fabricantes levar em conta se eles têm a 

cura a vapor e equipamento de vibroprensagem de maior porte, pois com isso há uma 

otimização do traço, especialmente na quantidade de cimento. Quanto menor a taxa de 

cimento menor o potencial de retração (PARSEKIAN, et al., s.d.). 

A NBR 8798/1985 recomenda a utilização de blocos somente com idades 

superiores há 21 dias, para evitar os efeitos da retração hidráulica inicial e irreversível. 

Parsekian et al. (s.d.) também trazem algumas prevenções que tomadas evitam as 

fissuras por retração, como: 

 Aguardar a estabilização das deformações volumétricas (retração inicial) 

dos blocos antes de assentá-los;  

 Minimizar o valor da retração do bloco através de sua correta dosagem, 

procedimento de fabricação e cura;  

 Não preencher as juntas verticais;  

 Utilizar argamassa com baixo módulo de deformação para que as juntas 

possam absorver as deformações surgidas;  

 Prever juntas de controle para permitir a acomodação das deformações. 
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5.3 EFLORESCÊNCIAS 

Bauer (1997 apud BRANDÃO; GEYER, 2007) definiu como eflorescência o 

fenômeno em que ocorre o depósito de materiais alcalinos nas superfícies do revestimento, 

como piso (cerâmicos ou não), paredes e tetos, alterando o aspecto visual do revestimento 

com manchas esbranquiçadas. Há uma migração dos sais solúveis presentes nos materiais do 

revestimento ou componentes da alvenaria, que após a evaporação da umidade cristalizam-se. 

Esses sais podem ser de origem alcalino - sódio, potássio e alcalino-terrosos - cálcio e 

magnésio. Existem três condições que devem existir concomitantemente para que ocorram as 

eflorescências. 

 Possuir certo teor mais alto de sais dissolvidos na argamassa de 

assentamento e revestimento; 

 Presença de água para dissolver e carregar os sais solúveis até o 

revestimento; 

 Pressão de alguma força, como a pressão hidrostática ou evaporação, que 

faça que a solução se aflore na superfície da parede.  

Bauer (s.d.) afirma que a água pode ser oriunda da umidade do solo, da água da 

chuva que infiltra nas alvenarias, aberturas ou fissuras, vazamento de tubulações, água 

utilizada constantemente para limpar o mesmo local e pela condensação de vapor da 

atmosfera dentro das paredes. Verificando a pressão hidrostática, o transporte de água pelos 

materiais e a cristalização dos sais solúveis ocorre através da capilaridade, percolação sob 

efeito da gravidade, infiltração em trincas e fissuras, percolação sob pressão por vazamento de 

tubulações de água ou de vapor e pela condensação de vapor de água dentro das paredes. 

Ainda de acordo com o autor citado anteriormente, no revestimento em fachadas 

os sais solúveis são provenientes: 

 Do concreto; 

 Da argamassa de fixação, de rejuntamento ou de emboço; 

 Das placas cerâmicas; 

 Do selante; 

 Do uso de ácido muriático para limpeza do revestimento; 

 De névoa salina (presente em regiões litorâneas); e 
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 Dos diferentes gases presentes na poluição atmosférica, como o 

SO2(dióxido de enxofre). 

 

Carasek (2005 apud BRANDÃO; GEYER, 2007) também acrescenta que se faz 

necessária uma grande quantidade de água para dissolver os sais e levá-los à superfície. 

Também há necessidade de uma rede de capilares bem formadas e de uma evaporação 

moderada, pois, caso ocorra uma rápida evaporação da água, os sais não chegarão à 

superfície. 

A Tabela 5.4 apresenta os principais tipos de sais, sua origem e a sua solubilidade 

em água. 

Tabela5. 4 – Naturezas químicas das eflorescências (BAUER, s.d.) 

Composição Química Fonte Provável Solubilidade em água 

Carbonato de Cálcio Carbonatação do hidróxido de cálcio do 

cimento. Cal não carbonatada 

Pouco solúvel  

Carbonato de Magnésio Carbonatação do hidróxido de cálcio do 

cimento. Cal não carbonatada. 

Pouco solúvel 

Carbonato de Potássio Carbonatação do hidróxido alcalinos de cimento 

de elevado teor de álcalis. 

Muito solúvel 

Carbonato de Sódio Carbonatação dos hidróxidos alcalinos de 

cimento com elevado teor de álcalis. 

Muito solúvel 

Hidróxido de Cálcio Cal liberada na hidratação do cimento. Solúvel  

Sulfato de Magnésio Água de amassamento. Solúvel  

Sulfato de Cálcio Água de amassamento. Parcialmente solúvel 

Sulfato de Potássio Agregados, água de amassamento. Muito solúvel 

Sulfato de Sódio Agregados, água de amassamento. Muito solúvel 

Cloreto de Cálcio Água de amassamento, limpeza com ácido 

muriático. 

Muito solúvel 

Cloreto de Magnésio Água de amassamento. Muito solúvel 

Cloreto de Alumínio Limpeza com ácido muriático. Solúvel  

Cloreto de Ferro Limpeza com ácido muriático. Solúvel  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

77 

 

5.4 INFILTRAÇÕES 

Dentre as manifestações mais comuns referentes aos problemas de umidade em 

edificações, encontram-se manchas de umidades, corrosão, bolor (ou mofo), algas, liquens, 

eflorescências, descolamento de revestimento, friabilidade da argamassa por dissolução de 

compostos com propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos revestimentos. 

Há uma série de mecanismos que podem gerar umidade nos materiais de construção, sendo os 

mais importantes os relacionados com a absorção de água (YAZAGI, 2003, p.489). 

Segundo Yazagi (2003) os mecanismos que podem gerar umidade nos materiais 

de construção, são os seguintes: 

 Absorção capilar de água: mecanismo típico ascendente ocorre, 

geralmente, nas fachadas e em regiões que se encontram em contato com o 

terreno sem impermeabilização. A água é conduzida através de canais 

capilares existentes no material, pela tensão superficial. O método mais 

adequado para combater a umidade ascendente em paredes é por meio da 

impermeabilização horizontal eficaz, porém torna-se de difícil execução 

quando a obra já está concluída. 

 Absorção de águas de infiltração ou de fluxo superficial: ocorre quando o 

local que está em contato com o terreno não tiver recebido um sistema de 

impermeabilização vertical eficaz. Ocorrerá assim a absorção de água (da 

terra úmida) pelo material de construção absorvente (através dos seus 

poros). Para tentar reverter o quadro deverá ser adotada impermeabilização 

vertical, se necessário drenagem. 

 Formação de água de condensação: em determinada temperatura, o ar não 

pode conter mais que certa quantidade de água de vapor inferior ou igual a 

um valor máximo, denominado peso de vapor saturante. Caso o peso de 

vapor seja inferior ao máximo, o ar será úmido, porém não saturado. Esse 

estado é caracterizado pelo grau higrométrico, igual à relação entre o peso 

de vapor contido no ar e o peso de vapor saturante. A diferença entre o 

peso de vapor saturante e o peso de vapor contido no ar representa o poder 

de dessecante do ar. O poder dessecante do ar e, consequentemente, a 

velocidade de evaporação é mais elevada quando o ar é mais quente e 

seco, esse último indica que o grau higrométrico é menor. Caso a massa de 
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ar apresente redução de temperatura sem modificação do peso de vapor, 

será gerada maior umidade (grau higrotérmico). A 17ºC resulta grau 

higrotérmico de 100%, ou seja, ar saturado. Para temperatura inferior, o 

peso de vapor não poderá exceder o peso de vapor saturante, o que fará o 

vapor de água condensar-se. 

 Absorção higroscópica de águas e condensação capilar: ocorre com mais 

freqüência em locais subterrâneos, devido formação da “umidade de 

equilíbrio”, em ambos os mecanismos a água é absorvida na forma gasosa. 

Um ambiente com umidade relativa do ar em torno de 70% produz nos 

materiais de construção, certa quantidade de umidade por condensação 

capilar cujo valor denomina “umidade de equilíbrio”, já citado 

anteriormente. Na condensação capilar, a pressão de vapor de saturação da 

água diminui, ou seja, há umidade de condensação abaixo do ponto de 

orvalho. Quanto maior for à umidade relativa, maiores serão os vazios dos 

poros dos materiais de construção que poderão ser ocupados pela 

condensação capilar. A absorção higroscópica da umidade desempenha 

papel especial nas partes das edificações que apresentam salinizadas por 

umidade ascendente. 

A infiltração da água é agravada pela intensidade das chuvas combinada com as 

ações dos ventos e a exposição da alvenaria. De acordo com Bauer (s.d.), para diminuir a 

umidade e seus efeitos na fase de projeto, é necessário observar alguns itens: 

 A orientação das fachadas com os ventos; 

 Intensidade, duração e freqüência das chuvas naquela região; 

 E conhecer bem as propriedades dos materiais, porosidade, absorção de 

água, higroscopicidade. 

A Tabela 5.5, mostra algumas causas geradoras das infiltrações. 
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Tabela 5.5 – Principais causas das infiltrações em alvenarias (BAUER, s.d.) 

Anomalias Causas geradoras 

*Fissuras verticais contínuas na 

argamassa de assentamento. 

*Fissuras horizontais e verticais 

(tipo escada) 

*Fissuras horizontais 

As principais causas geradoras já foram citadas na Tabela 

5.1 e 5.3 

*Fissuras na própria argamassa de 

assentamento 

Retração hidráulica da argamassa: argamassa 

excessivamente rígida – baixa retenção de água da 

argamassa. 

*Fissuras na interfase argamassa de 

assentamento e bloco vazado de 

concreto 

Deficiência de execução (espessura elevada da argamassa > 

1 cm – blocos excessivamente secos ou com contaminação – 

argamassa com baixa retenção de água). 

*Infiltração pela argamassa    Argamassa preparada com excesso de água de 

amassamento (elevada porosidade e permeabilidade à água). 

5.5 OBSERVAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM 

EDIFÍCIOS 

Para um estudo mais detalhado das manifestações patológicas presentes nas 

construções em alvenaria estrutural foram visitados quatro obras. Duas delas ainda em 

processo de execução e as outras duas já construídas há mais de 20 anos. Nas que estavam 

construindo foram analisadas possíveis falhas nos métodos construtivos e nas existentes tem 

certo tempo, serão determinadas medidas corretivas para os problemas percebidos. Uma 

descrição sucinta destas obras é representada na Tabela 5.6. 

As medidas corretivas são os tratamentos para os problemas encontrados, 

lembrando que nem sempre uma determinada solução é efetiva para os casos semelhantes, ou 

seja, ela é apenas umas das diversas soluções que existem hoje no mercado. 
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                                           Tabela 5. 6 – Obras visitadas 

Obra Visitada Idade Setor Quantidade de blocos 

Ou Nº apartamentos 

GranReal Residencial Em construção Parque real 

Aparecida de Goiânia 

220 apartamentos 

Recanto Praças 

Residenciais 

Em construção Negrão de Lima  

Goiânia 

5 andares/20 blocos 

Condomínio Residencial 

Ouro Preto 

+- 25 anos Vila São Tomáz 

Aparecida de Goiânia 

6 andares/2 blocos 

Ed. AL-Kantara +- 25 anos Vila São Tomáz 

Aparecida de Goiânia 

6 andares/2 blocos 

 

5.5.1 Fissuras em vãos de janelas 

Devido às aberturas de janelas e portas, ocorre uma concentração de tensões nas 

regiões localizadas próximas aos cantos, portando a execução de contravergas e vergas 

ajudam a distribuir as tensões. 

A falta ou até mesmo o uso de peças de pequena seção, ou até a colocação apenas 

de uma barra de aço entre os blocos, são os principais causadores dessas manifestações 

patológicas nos vértices de portas e janelas.   

Em uma das obras visitadas, a retirada do escoramento antes do tempo, como na 

Figura 5.2, causa uma sobrecarga que flexiona a parte superior do vão da janela. Isso 

provavelmente provocará fissuras no futuro a partir dos vértices das aberturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Flexão do vão da janela em uma das obras em construção 
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No outro edifício que tem idade superior a 20 anos, as fissuras são bastante 

visíveis nas janelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Fissura na janela da obra construída há mais de 20 anos 

Uma possível solução para conter a fissura e fazer com que suas aberturas não se 

tornem maiores, é a colocação de reforços nas vergas e contravergas para melhor distribuição 

das cargas.  

5.5.2 Reservatório de água 

No reservatório elevado de concreto em umas das obras já construídas a mais de 

20 anos existem vazamentos como mostra a Figura 5.4. Essa infiltração pode ter sido oriundo 

de uma má impermeabilização ou de uma falta na manutenção periódica. 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Infiltrações do reservatório elevado no edifício visitado 
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Uma solução para evitar esta manifestação patológica é remover o revestimento 

interno e fazer um novo capeamento. Existem várias maneiras para fazer essa recuperação do 

reservatório e acabar com os problemas. Uma das soluções e as suas etapas são descritas a 

seguir: 

 Primeiro fazer uma limpeza da superfície; 

 Depois chapiscar com cimento e areia (1:2) e amolecer a mistura com 

BIANCO (resina sintética de alto desempenho): água (1:2) até se obter a 

consistência necessária; 

 Regularizar com cimento e areia (1:3), adicionando 2 litros de 

VEDACIT/saco de cimento (50 kg), deixando assim os cantos 

arredondados na horizontal e vertical; e 

 Após secagem da camada de regularização aplicar o PRIMER MANTA 

VEDACIT.  

 Aplicar a Manta Asfáltica Poliéster 4 mm entre 4 a 6 horas após a 

aplicação do primer. Recomenda-se o cuidado na utilização e manuseio do 

maçarico e o uso de equipamentos protetores. 

5.5.3 Umidade na parede interna abaixo da janela 

A possível causa dessa umidade é o batente da janela metálica que está 

enferrujado e com micro furos. Consequentemente a água da chuva bate nele e infiltra 

atingindo a parede interna abaixo da janela. Uma alternativa para solucionar esse problema é 

troca o batente, outra é lixar usando a lixadeira elétrica e remendar os furos com solda 

elétrica. 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Umidade abaixo da janela da obra analisada 



Viabilidade econômica, métodos construtivos e patologia na construção de edifícios em alvenaria estrutural 

D.C.C. Bosso, F.A.C.M.C. Gonçalves, I.N. Castro 

83 

 

5.5.4 Fissura na parede interna 

A possível causa da fissura na parede interna é a retenção de água e a retração da 

argamassa de assentamento, o bloco perdeu umidade para o ambiente e diminuiu o seu 

tamanho, causando fissuras, como mostra a Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 – Fissura na parede interna de um dos quartos da obra visitada  

 

De acordo o manual técnico do fabricante CIPLAK (2010), para acabar com a 

fissura deve-se primeiro fazer uma escareação (alargamento) em toda extensão da fissura com 

uns 12 cm (6 cm de cada lado) e 3 a 4 mm de profundidade. Após limpar a área alargada, 

aplique uma fina camada de massa acrílica. 

Em seguida corte a tela estruturante na largura de 10 cm e posicione-a na área 

alongada, fazendo-a aderir à massa aplicada. Quando houver mudança na direção fissura, 

corte a tela e reposicione-a acompanhando a fissura. Faça uma sobreposição de ao menos        

3 cm entre as telas.  

Por último aplique a massa acrílica sobre a tela até nivelar a área alargada com a 

parede e finalmente faça o acabamento desejado. 

5.5.5 Fixação de rufo 

O rufo foi fixado na alvenaria de forma incorreta e por esse motivo deu margem 

para o surgimento de infiltração no teto, como mostra a Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Rufo mal colocado e infiltração causada pelo mesmo na obra visitada 

 

Remover o reboco onde o rufo está fixado, fazer um corte no tijolo em forma de 

V, removendo todo o pó desta região.  Aplicar uma camada fina de reboco no corte, 

procurando deixar a abertura em forma de V um pouco menor. Fixar o rufo nesta abertura 

através de bucha e parafuso com a distância de 50 cm entre cada fixação, em seguida rebocar 

toda a região do corte nivelando com a parede. Segue o desenho do rufo embutido na 

alvenaria. 

                                                                           

                                                                              Legenda: 

                                                                              (1) Alvenaria  

                                                                              (2) Bucha com parafuso 

                                                                              (3) Rufo até a segunda onda                                                                                        

                                                                              (4) Telha 

                                                                              

                                                                               

 Figura 5.8 – Corte da parede com rufo 
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5.5.6 Fachadas 

Na fachada de uma das obras visitadas, houve a degradação da pintura de fachada 

com o seu destacamento, como observado na Figura 5.9. Como as fachadas estão submetidas 

às ações das chuvas, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de fissuras e deterioração das 

superfícies. Quando esse prédio foi construído deveriam ter sido adotados alguns critérios 

para então dissipar essas águas, como, uso de beiral e peitoril. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 – Destacamento da pintura da fachada do edifício visitado 

 

O tratamento é remover a pintura solta, jogar no local removido a mistura de água 

sanitária e água limpa, na proporção de 50% cada, esperar 1 hora para matar os 

microorganismos. Em seguida enxaguar bem o local com água limpa. Aguardar 1 dia para 

secar bem. Passar um fundo reparador de parede (base), usar uma tinta emborrachada em toda 

a fachada para uniformizar a estética. 

Outro fator relevante na hora de escolher a cor da pintura é optar por cores claras. 

Cores mais escuras devem ser evitadas por absorver mais calor e promover maiores 

movimentações térmicas, resultando nos destacamentos das paredes e fissuras. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As construções de edificações em alvenaria estrutural de blocos vazados de 

concreto além de serem economicamente vantajosas, possuem técnicas de execução bem mais 

simplificadas comparadas às construções convencionais. Há uma menor diversidade dos 

materiais empregados e redução do número de especializações de mão-de-obra empregada. 

Para conservar as vantagens da adoção da alvenaria estrutural é muito importante 

planejar antecipadamente todos os projetos. Uma vez que as paredes possuem a função 

estrutural, futuros cortes para o embutimento de instalações ou quebras para mudar o layout, 

podem causar colapso estrutural. 

Este trabalho também mostra de forma abrangente as técnicas construtivas que 

são utilizadas para a execução de obras em alvenaria estrutural, mostrando também a 

necessidade de se ter uma boa concepção da obra desde a parte de projetos, tirando assim um 

maior rendimento e produtividade da execução de obras em alvenaria estrutural. 

Partes das manifestações patológicas também podem ser evitadas tendo em mãos 

um bom projeto executivo juntamente com trabalhadores aptos e sempre com materiais que 

atendem os padrões das normas brasileiras. 

 As não conformidades provocam desgastes na imagem das empresas 

construtoras e dos profissionais que executaram a obra e para reverter uma imagem negativa 

demanda tempo e custos elevados. Para evitar os problemas e ter um desempenho desejável 

com o mínimo de defeitos, todas as atividades executadas têm que ter acompanhamento dos 

profissionais e comprometimento de todos os trabalhadores, observando que o custo de 

prevenir é sempre menor do que corrigir. 
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