
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEME 
2020 

ELIAS FERREIRA CARNEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ELIAS FERREIRA CARNEIRO 

 

 

 

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Anhanguera Educacional, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Engenharia Civil. 

Orientador:  

 

 

 

 

 

 

 

LEME 
2020 



 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Anhanguera Educacional, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Engenharia Civil. 

 

 

 

Aprovado em: __/__/____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. (ª). Dr. Léo S. Pires 

 

 

Prof. (ª). Dr. Ronaldo T. de Araújo 

 

 

Leme, 07 de dezembro de 2020. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aqueles que dizem que algo não pode ser feito geralmente 
são interrompidos por outros fazendo”. 

James Baldwin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus pela oportunidade. Aos meus 

familiares e amigos. Aos professores que foram essenciais para 

minha formação. 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço a Deus pela oportunidade de concluir este curso, aos familiares e amigos 

pelo apoio e compreensão nos dias difíceis, aos professores que contribuíram para a 

ampliação de meus conhecimentos. 

  



 

 

CARNEIRO, Elias Ferreira. Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. 2020. 36 fls. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil – Anhanguera 
Educacional, Leme, 2020. 
 

RESUMO 
 
Este trabalho abordou o uso da alvenaria estrutural em blocos cerâmicos na 
construção civil, destacando suas vantagens e desvantagens. A alvenaria estrutural é 
considerada um método antigo de se construir, ao longo dos anos vem passando por 
muitas mudanças e evoluções favorecendo o surgimento de técnicas novas e de 
materiais melhores. O objetivo principal deste estudo foi definir alvenaria estrutural de 
blocos cerâmicos apontando suas vantagens e desvantagens. A relevância deste 
trabalho está em mostrar que a alvenaria estrutural de blocos cerâmicos tem grande 
variedade de uso funcional, concorre tecnicamente e economicamente com estruturas 
de concreto armado, apresenta facilidades de modulação e construção, pois os blocos 
são padronizados, reduz a mão-de-obra e outros tipos de materiais em obra, facilita a 
supervisão, tem durabilidade e pouca manutenção, possui boas características de 
isolamento térmico e acústico. O custo reduzido se dá pela redução do uso de 
madeira, concreto e aço, sendo assim, é um sistema muito mais econômico se 
comparado aos que usam aço e concreto. A metodologia utilizada para a elaboração 
do trabalho foi de caráter bibliográfico, caracterizado por pesquisa exploratória e 
descritiva, a coleta de dados foi realizada através do estudo bibliográfico de diversos 
autores, pesquisas na internet, revistas e artigos. Diante das leituras realizadas foi 
possível perceber que a alvenaria estrutural de blocos cerâmicos tem se desenvolvido 
ao longo dos anos, e consiste em um método construtivo inovador, onde é possível 
incorporar a este sistema conceitos de produtividade, racionalização e qualidade para 
que se produza uma obra com desempenho tecnológico e de baixo custo. 
 
Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Blocos Cerâmicos. Construção Civil.   

 

 

  



 

 

 
CARNEIRO, Elias Ferreira. Structural masonry of ceramic blocks. 2020. 36 pages 
Graduation Course in Civil Engineering - Anhanguera Educacional, Leme, 2020. 
 

ABSTRACT 
 
This work addressed the use of structural masonry in ceramic blocks in civil 
construction, highlighting its advantages and disadvantages. Structural masonry is 
considered an old method of construction, over the years it has undergone many 
changes and evolutions favoring the emergence of new techniques and better 
materials. The main objective of this study was to define structural masonry of ceramic 
blocks pointing out its advantages and disadvantages. The relevance of this work is to 
show that the structural masonry of ceramic blocks has a great variety of functional 
use, competes technically and economically with reinforced concrete structures, 
presents modulation and construction facilities, because the blocks are standardized, 
reduces the labor work and other types of materials on site, facilitates supervision, has 
durability and little maintenance, has good thermal and acoustic insulation 
characteristics. The reduced cost is due to the reduction in the use of wood, concrete 
and steel, so it is a much more economical system compared to those using steel and 
concrete. The methodology used for the elaboration of the work was bibliographic, 
characterized by exploratory and descriptive research, the data collection was carried 
out through the bibliographic study of several authors, researches on the internet, 
magazines and articles. In view of the readings, it was possible to notice that the 
structural masonry of ceramic blocks has developed over the years, and consists of an 
innovative construction method, where it is possible to incorporate concepts of 
productivity, rationalization and quality in order to produce a work with technological 
performance and low cost. 
 
Keywords: Structural Masonry. Ceramic Blocks. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A alvenaria estrutural é considerada um método antigo de se construir, ao longo 

dos anos vem passando por muitas mudanças e evoluções favorecendo o surgimento 

de técnicas novas e de materiais melhores. Este sistema não necessita de vigas e 

nem de pilares, portanto, trata-se de um método inovador, já que as próprias paredes 

funcionam como estrutura e distribuem a carga para as fundações, desta forma, o 

tema escolhido para este trabalho aborda o uso da alvenaria estrutural em blocos 

cerâmicos na construção civil, destacando suas vantagens e desvantagens. 

Com passar dos anos houve um intenso crescimento deste recurso no país, a 

década de 80 marca o auge da alvenaria estrutural no Brasil devido as construções 

populares, por esse motivo acabou sendo visto como um sistema de baixa renda e 

devido ao potencial que este método tem de custos reduzidos, inúmeros construtores 

de blocos começaram a investir nessa tecnologia o que a tornou mais vantajosa. 

Porém, com a falta de experiência profissional diante da aplicação do material 

começaram surgir inúmeras patologias o que reprimiu um pouco seu uso. 

As vantagens financeiras deste recurso, se comparado ao sistema construtivo 

convencional, fizeram com que algumas construtoras investissem no sistema na 

busca por soluções para as patologias. Embora seja um procedimento 

economicamente viável, a alvenaria tem como objetivo resistir ao excesso de carga 

da construção, assim, a remoção de qualquer parede pode prejudicar a obra, portanto, 

é um sistema que requer um bom planejamento e execução para garantir a qualidade 

e vida útil da obra. 

A relevância deste trabalho está em mostrar que a alvenaria estrutural de 

blocos cerâmicos tem grande variedade de uso funcional, concorre tecnicamente e 

economicamente com estruturas de concreto armado, apresenta facilidades de 

modulação e construção, pois os blocos são padronizados, reduz a mão-de-obra e 

outros tipos de materiais em obra, facilita a supervisão, tem durabilidade e pouca 

manutenção, possui boas características de isolamento térmico e acústico. O custo 

reduzido se dá pela redução do uso de madeira, concreto e aço, sendo assim, é um 

sistema muito mais econômico se comparado aos que usam aço e concreto. 

A alvenaria estrutural de blocos cerâmicos tem se desenvolvido ao longo dos 

anos e consiste em um método construtivo inovador, porém, tem-se o seguinte 

questionando: é possível incorporar a este sistema conceitos de produtividade, 
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racionalização e qualidade para que se produza uma obra com desempenho 

tecnológico e de baixo custo? 

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi definir alvenaria 

estrutural de blocos cerâmicos apontando suas vantagens e desvantagens, e 

especificamente foram: abordar a história da alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 

comparando-a com a alvenaria convencional; apresentar a forma construtiva da 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos; elencar as vantagens e desvantagens da 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos destacando as possíveis patologias deste 

sistema. 

Para alcançar os objetivos, a metodologia usada para a preparação do 

trabalho foi bibliográfica, onde a pesquisa foi descritiva e qualitativa. Os dados foram 

coletados através do estudo bibliográfico de diferentes autores, pesquisas na internet, 

revistas e artigos. A pesquisa bibliográfica foi realizada através dos sites Biblioteca 

Unesp, Biblioteca USP, Google acadêmico, Scielo e LILACS. O período de trabalhos 

pesquisados foi dos últimos vinte anos. As palavras-chave utilizadas para pesquisa 

foram: Alvenaria Estrutural, Blocos Cerâmicos, Construção Civil. Diante do estudo 

bibliográfico foi possível elencar conceitos e fatores que promoveram o estudo sobre 

o tema proposto e a obtenção dos objetivos.  
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2 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

A técnica construtiva denominada de alvenaria estrutural consiste no 

empilhamento de blocos ou tijolos, é um método tradicional que se utiliza há muitos 

anos, foi por muito tempo um sistema predominante entre as obras, porém, não se 

tinha conhecimento das técnicas usadas para racionar o material, os cálculos eram 

realizados empiricamente e não existia a garantia plena de segurança estrutural 

(TAVARES, 2011). 

Parsekian e Soares (2010)  colocam que embora a capacidade portante da 

alvenaria esteja bem definida é muito importante que se controle, além dos tijolos 

usados, a argamassa utilizada, já que espessura das juntas e a altura e o prumo das 

paredes incidem sobre a capacidade de resistência da obra, e ainda, para que o 

projeto construtivo em alvenaria estrutural dê certo, se faz preciso a integração entre 

engenheiro e arquiteto, o trabalho em conjunto proporciona ganhos econômicos e 

ainda faz com que a obra suporte os esforços sem prejudicar as instalações elétricas, 

hidráulicas, isolamento, estética, entre outros. 

Para Camacho (2006) durante a elaboração de um projeto construtivo é de 

extrema importância a escolha correta de um sistema estrutural que ofereça 

segurança, economia e durabilidade à obra. O sistema utilizado nas edificações é 

denominado alvenaria estrutural, que pode ser feita de silico-calcário, cerâmica ou 

concreto, esta técnica usa peças industrializadas com peso e dimensão que permite 

seu manuseio com mais praticidade e que são ligadas com argamassas.  

Segundo Silva (2004) a competitividade no setor da construção civil tem se 

tornado um fato marcante, onde as construções buscam por técnicas que 

proporcionem maior qualidade à obra e que também sejam de custo mais baixo 

permitindo a obtenção de lucros. Diante deste cenário, continuar usando técnicas 

construtivas tradicionais fica difícil de se obter o máximo de lucro com a construção, 

portanto, a alvenaria estrutural de blocos cerâmicos pode trazer muitas vantagens, 

por isso a necessidade de conhecer um pouco mais sobre o assunto. 

A alvenaria estrutural é composta de vários elementos que determina sua 

caracterização podendo destacar como principais características a modulação e o 

gerenciamento do projeto. Na fase destinada a modulação deve-se tomar cuidados, 

para não mudar as medidas dos blocos, evitando os arranjos e emendas, usando 

sempre medidas iguais, e quando for para fazer a amarração e os cantos, existem 
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blocos com tamanhos especiais. Essa obra ficará com as medidas múltiplas 

obviamente, pelo motivo de se usar blocos com as mesmas medias, mas se deve 

tomar cuidado para não ocorrer falhas nos cantos e nas paredes. Para Tauel (2010) 

os componentes da alvenaria compõem os elementos que irão compor a estrutura. 

Os principais são: blocos ou unidades; argamassa; graute e armadura. 

Para obter a qualidade desejada nas estruturas de alvenaria, deve-se 

considerar vários fatores, sendo que os mais importantes são o projeto e a execução. 

Segundo Tavares (2011) a organização do canteiro deve ser feita através de um 

projeto cuidadosamente elaborado, envolvendo a execução do empreendimento 

como um todo, prevendo as necessidades e condicionantes das diversas fases da 

obra. Como na mão-de-obra, deve-se tomar o mesmo cuidado com os materiais que 

serão utilizados para a construção, como os blocos, todos têm a sua resistência a 

compressão. 

Para Tavares (2011) as principais causas do pobre desempenho do processo 

de projeto da construção se dão devido: falta de comunicação e especificações 

adequadas, inexistência de comunicação entre projetos, falhas nas áreas de 

planejamento e controle para reduzir as incertezas e complexibilidade. 

A alvenaria estrutural funciona como dois em um, ou seja, junta as funções de 

estruturação e vedação ao mesmo tempo através de um sistema racional de utilização 

de medidas padrão dos elementos construtivos. Neste tipo de construção tudo é 

organizado previamente, para garantir o encaixe perfeito dos blocos, e para que os 

sistemas elétricos e hidráulicos possam ser concluídos com êxito na obra (TAVARES, 

2011). 

A diminuição dos custos e a otimização do tempo são benefícios encontrados 

na alvenaria estrutural, apesar de ser um método bem antigo é capaz de suprir 

projetos residenciais com até vinte pavimentos, podendo ser usado em residências ou 

em setores comerciais. Durante a elaboração de um projeto construtivo é de extrema 

importância a escolha correta de um sistema estrutural que ofereça segurança, 

economia e durabilidade à obra. O sistema utilizado nas edificações é denominado 

alvenaria estrutural, esta usa peças industrializadas com peso e dimensão que 

permite seu manuseio e são ligadas com argamassas. Podem ser feitas de silico-

calcário, cerâmica ou concreto (PARSEKIAN; SOARES, 2010). 

De acordo com Camacho (2006) a alvenaria estrutural consiste no 

empilhamento de blocos ou tijolos, é um método construtivo tradicional que se utiliza 
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há muitos anos. No século XIX este sistema era predominante entre as obras, porém 

não se tinha conhecimento das técnicas usadas para racionar o material, os cálculos 

eram realizados empiricamente e não existia a garantia plena de segurança estrutural. 

Somente em 1950 que surgiu na América do Norte e na Europa os procedimentos de 

cálculos, o que expandiu alvenaria estrutural para o mundo. 

Os primeiros edifícios realizados com esse sistema construtivo no Brasil datam 

1966, as obras contavam com quatro pavimentos e com passar dos anos houve um 

intenso crescimento deste recurso no país, estima-se que foram cerca de 2 milhões 

de habitações construídas (SILVA et al., 2003). 

Tavares (2011) coloca que a década de 80 marca o auge da alvenaria estrutural 

no Brasil devido as construções populares, por esse motivo acabou sendo visto como 

um sistema de baixa renda e devido ao potencial que este método tem de custos 

reduzidos, inúmeros construtores de blocos começaram a investir nessa tecnologia o 

que a tornou mais vantajosa. Porém, com a falta de experiência profissional diante da 

aplicação do material surgiram inúmeras patologias o que reprimiu um pouco seu uso. 

Mesmo diante do acontecido, Silva (2004) menciona que as vantagens 

financeiras deste recurso, se comparado ao sistema construtivo convencional, fizeram 

com que algumas construtoras investissem no sistema na busca por soluções para as 

patologias. Embora seja um procedimento economicamente viável, a alvenaria tem 

como objetivo resistir ao excesso de carga da construção, assim, a remoção de 

qualquer parede pode prejudicar a obra. 

A alvenaria estrutural é um processo construtivo que não se refere somente ao 

posicionamento de paredes para suportar seu peso próprio e as cargas que forem 

adicionadas, sua utilização requer cálculos precisos e projetos bem elaborados de 

acordo com as normas vigentes para se obter economia e segurança (TAUEL, 2010). 

Parsekian e Soares (2010) evidenciam que para que o projeto construtivo em 

alvenaria estrutural de certo, se faz preciso a integração entre engenheiro e arquiteto, 

o trabalho em conjunto proporciona ganhos econômicos e ainda faz com que a obra 

suporte os esforços sem prejudicar as instalações elétricas, hidráulicas, isolamento, 

estética, entre outros. 

Tavares (2011) aponta que, embora a capacidade portante da alvenaria esteja 

bem definida é muito importante que se controle, além dos tijolos usados, a argamassa 

utilizada, já que espessura das juntas e a altura e o prumo das paredes incidem sobre 

a capacidade de resistência da obra. 
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Alvenaria estrutural se divide em armada e não armada. A estrutura armada 

pode suportar obras com mais de vinte pavimentos, são comumente elaboradas com 

blocos vazados de cerâmica ou concreto, obedecendo as normas especificadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.834/2013 que dispõe sobre os 

cálculos e também a NBR 15.961-1/2011 que dispõe sobre a execução e controle das 

obras estruturais, onde os tamanhos dos blocos são definidos no projeto. A alvenaria 

estrutural não armada é empregada em obras de porte pequeno até no máximo oito 

pavimentos, e também se baseia nas normas de segurança mencionados acima. 

Os materiais usados em estruturas podem ser diferenciados, assim, tem-se as 

estruturas mistas que mesclam a alvenaria com: concreto armado, aço, madeira, etc., 

e vale ressaltar que a remoção de um elemento estrutural pode ocasionar 

desequilíbrio a construção. Esse tipo de procedimento pode ser utilizado em obras 

com até cinco pavimentos, onde o primeiro é diferenciado e os pilares de fundação 

são feitos no segundo pavimento, apoiando os demais nas alvenarias portastes 

(CAMACHO, 2006). 

Para Silva (2004) embora seja uma forma econômica para obras de pequeno 

porte, requer cuidados específicos durante o projeto e sua elaboração para que as 

cargas sejam bem especificadas e precisas. Os materiais mais empregados nos 

blocos e tijolos que fazem a alvenaria são: concreto e cerâmica. Independente do 

material usado suas propriedades precisam ter: durabilidade a agressões como 

temperatura e umidade; aderir argamassa homogeneizando a parede; tamanho 

uniforme e resistência ao fogo e à compressão. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (1992), a NBR 

7171, aponta que os tijolos maciços de cerâmica são elaborados com barro, a 

modelagem de é de arestas retilíneas e vivas, oriundos da queima da argila em 

temperatura de aproximadamente 1000 °C. A Figura 1 exemplifica o bloco de 

cerâmica, onde pode se perceber que as faces do tijolo devem ser planas e como o 

material apresenta umidade, recomenda-se o uso do mesmo com cerca de três 

semanas após saírem do forno: 
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Figura 1 – Blocos cerâmicos  

 

Fonte: ABNT, 1992. 

 

Os tijolos podem ser especiais ou comuns e classificados de acordo com as 

propriedades mecânicas definidas pela NBR 7171, são nomeados em A, B ou C e o 

teste de compressão é realizado em conformidade com a NBR 6460 como se observa 

na Figura 2: 

 
            Figura 2 - Classificação 

 

              Fonte: ABNT, 1992. 

 

Tauel (2010) aponta que os blocos cerâmicos ou tijolos tem uma baixa dilatação 

térmica, porém, as juntas devem ter espaços de 12 a 15 m para não ocorrer fissuração 

com a expansão devido à mudança de temperatura e umidade. Na forma dos blocos 

de cerâmica possui arestas retilíneas vivas, são cilíndricas e vazadas elaborados a 

partir da cerâmica vermelha queimada. Em sua fabricação a queima da matéria 

orgânica expulsa a umidade e neste processo tem-se vitrificação e fusão dos grãos 

de sílica. 

Bloco Portante                     Bloco de Vedação                           Tijolo 
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Os blocos de vedação são utilizados em paredes de vedação com os furos na 

horizontal para reduzir a resistência dos painéis de alvenaria, enquanto os blocos 

portantes são utilizados em paredes portantes com furos posicionados verticalmente. 

O mecanismo de rompimento desses materiais que determinam seu posicionamento 

mencionado acima, os furos na vertical são indícios de colapso e os furos na horizontal 

o colapso é frágil e brusco não devendo ser empregado como material estrutural 

(PARSEKIAN; SOARES, 2010). 

A aderência com argamassa é comprometida devido ao processo de vitrificação 

dos blocos, por isso que suas faces possuem saliências e ranhuras. De acordo com 

Tavares (2011) a competitividade no setor da construção civil tem se tornado um fato 

marcante, onde as construções buscam por técnicas que proporcionem maior 

qualidade a obra e que também seja de custo mais baixo permitindo a obtenção de 

lucros. Diante deste cenário, continuar usando técnicas construtivas tradicionais fica 

difícil de se obter o máximo de lucro com a construção, portanto, a alvenaria estrutural 

de blocos cerâmicos pode trazer vários benefícios para ambas as partes. 

Para fins de ser chamativo no mercado de trabalho, a alvenaria estrutural está 

relacionada não só com economia, mas sim com vários outros aspectos de extrema 

importância para o setor da construção civil. Segundo Parsekian e Soares (2010) este 

elemento deve ser apropriado para uma grande variedade de uso funcional, concorrer 

tecnicamente e economicamente com estruturas de concreto armado, apresentar 

facilidades de modulação, facilidade na construção, redução da mão de obra e outros 

tipos de materiais em obra, facilidade na supervisão, ter durabilidade e pouca 

manutenção, ter boas características de isolamento térmico e acústico, facilitar 

contração de profissionais devido a padronização dos blocos. Diante disso, o próximo 

capítulo irá apresentar a forma construtiva da alvenaria estrutural de blocos 

cerâmicos. 
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3 FORMA CONSTRUTIVA DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

A alvenaria estrutural é uma forma construtiva tradicional, usada por muitos 

anos, e recentemente vem apresentando visíveis e grandes avanços em sua forma 

construtiva, tais avanços vem tornando este sistema mais racional, com normas 

técnicas amplas e consistentes. Na alvenaria estrutural as paredes possuem dupla 

função: vedar e estruturar, assim, o comportamento das obras de alvenaria se diferem 

das construções em concreto armado, o que implica na necessidade de maiores 

cuidados no projeto e na execução de obras em alvenaria (PARSEKIAN; SOARES, 

2010). 

De acordo com Ramalho e Correa (2003) na alvenaria estrutural as paredes 

são compostas por blocos resistentes, que são justapostos um sobre o outro, unidos 

por argamassas especificas para resistir cargas maiores que seu peso. Quando se 

inicia um projeto construtivo este deve ser elaborado com sistemas estruturais 

adequados a finalidade da edificação, e ainda, manter-se compatível com todos os 

elementos que serão aplicados na obra, respeitando os dimensionamentos e 

especificações de cada material, considerando as normas que regem cada parte a ser 

construída. 

A modulação dos blocos é a parte mais importante em uma estrutura, pois esta 

técnica apresentará as dimensões da obra e também será definido o tipo de bloco 

necessário para fazer o encaixe e a amarração da alvenaria, ou seja, são formados 

blocos em “T”, que distribuem o peso da construção com o intertravamento entre a 

alvenaria (SILVA et al., 2003). 

Tauel (2010) coloca que as temáticas sobre obras mais limpas e sustentáveis, 

com menores índices de resíduos tem sido muito requisitada, por isso, a 

racionalização construtiva é um método composto por todas as ações que objetivam 

aperfeiçoar a utilização dos recursos humanos, materiais, energéticos, tecnológicos, 

financeiros, temporais e organizacionais em todas as fases da construção. 

A racionalização tem início no projeto, por isso este documento deve ser 

elaborado de acordo com os conceitos da alvenaria estrutural, onde a 

compatibilização e a modulação são etapas essenciais para que o sistema construtivo 

atenda as expectativas esperadas. As instalações devem ser implantadas em 

conjunto com a alvenaria, ou seja, os projetos têm que ser compatíveis  do início ao 

fim da construção (TAVARES, 2011). 
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Ramalho e Correa (2003) apontam que o projeto arquitetônico, ao ser 

elaborado, necessita de uma visão global do sistema de alvenaria, assim, é possível 

compatibilizar as instalações que precisam ser feitas. As paredes são consideradas a 

estrutura da construção, assim, a remoção de qualquer uma delas é totalmente 

impossibilitada. Para evitar o uso de peças complementares, é importante usar o 

reticulado de referência, que nada mais é que uma malha usada no início do projeto, 

como mostrado na Figura 3: 

 

                            Figura 3 – Modulação e compatibilização entre projetos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Ramalho; Correa, 2003. 

 

O projeto arquitetônico espacial deve ser bem observado para que se 

desenvolva uma obra com paredes estruturais bem distribuídas, com o uso do modulo 
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é possível simplificar o projeto usando o menor número de blocos possíveis. No caso 

de pergolados ou escadas que deverão ser fixadas nas paredes, se faz necessário o 

uso de blocos canaletas, que para fixar o parabold, deverão ser preenchidos com 

graute (SILVA et al., 2003). 

Segundo Tavares (2011) a alveiraria estrutural tem início com a amarração das 

paredes, onde ocorre a interpenetração com os blocos contrafiados. Após se faz 

necessário dimensionar as cintas de amarração sobre as paredes, também é preciso 

atentar-se as contravergas e vergas que deverão se colocadas entorno das janelas, 

nos vãos, com cerca de trinta centímetros de transpasse nas laterais. O graute deve 

ser usado nos encontros das paredes, cantos e nas laterais das janelas, as juntas a 

serem utilizadas precisam possuir controle de movimentação e respeitar as normas 

técnicas. No último pavimento é importante adotar juntas horizontais deslizantes na 

interface das paredes com as lajes de cobertura. A Figura 4 traz a sequência 

construtiva da alvenaria estrutural, conforme abordado anteriormente:  

 

Figura 4 – Sequência construtiva da alvenaria 

 

Fonte: Tavares, 2011. 

 

Blocos contrafiados  
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Já para as instalações sanitárias, as prumadas hidráulicas não podem ser 

embutidas nas paredes de alvenaria estrutural, mas sim estarem localizadas em 

shafts específicos para este fim. Pequenos trechos verticais, por exemplo, esgoto de 

pia podem ser colocados nos vazados dos blocos, porém os tubos necessitam ter no 

máximo cinquenta milímetros. No caso do assentamento posterior, os blocos 

hidráulicos verticais podem ser colocados no momento da elevação, outra opção é 

colocar blocos com as faces laterais já recortadas. Os trechos horizontais precisam 

passar sob o piso ou forro, as paredes estruturais não podem receber recortes 

horizontais (PARSEKIAN; SOARES, 2010). 

Para as instalações elétricas, a posição dos eletrodutos precisam estar 

devidamente inseridas no projeto inicial, e como nas instalações hidráulicas, quando 

não for possível embutir as prumadas na alvenaria estrutural, shafts específicos para 

esta finalidade devem ser usados. De acordo com Tavares (2011) para evitar a 

incidência de quedas, a dimensão e a localização do centro de distribuição tem que 

constar na elevação. As prumadas dos conduítes devem ser projetadas como mostra 

a Figura 5, sem rasgos horizontais na alvenaria, apenas na vertical: 

  

                                 Figura 5 – Prumada do conduíte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Tavares, 2011. 

 

O processo construtivo garante o máximo de vantagens durante a elaboração 

da alvenaria, com ele se observa em detalhes os desenhos e informações pertinentes 

a realização dos serviços. A planta baixa identifica a primeira fiada dos blocos, 
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instalações, cotas, numeração das paredes. Padronizar os detalhes construtivos como 

contra-vergas e vergas é muito importante, e ainda é necessário discriminar no projeto 

as características técnicas dos materiais que serão utilizados (RAMALHO; CORREA, 

2003). 

 
 
3.1 EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS USADOS EM ALVENARIAS ESTRUTURAIS  
 

Segundo Tauel (2010), os equipamentos necessários para a execução da mão 

de obra, são ferramentas de uso rápido e exclusivo para o bloqueio, ou seja, de uso 

comum ou alguns opcionais para os operários. O escantilhão é uma ferramenta que é 

utilizada nos cantos das paredes, depois de ter feito o alinhamento e a execução da 

parede. Ele serve para dar um prumo perfeito das fiadas, e é a primeira marca com 

relação a referência dada pelo ponto mais alto da laje. Tem uma haste vertical com 

uma graduação a cada 20 cm para indica a fiada. 

Santos et al. (2013) ressalta que o escantilhão é um equipamento que 

possibilita a execução das juntas horizontais. Ele é uma ferramenta de uso simples, 

fácil aplicação, mas que tem um papel significativo para um bom resultado de 

execução da obra. Ele é usado para evitar os riscos de perder os níveis e o 

alinhamento, deve ser fixado no piso com bucha e parafuso. 

A meia cana metálica é uma ferramenta é de pouca aceitação, é necessário 

que ao utiliza-la, tenha um balde de água do lado e uma palheta simples, ela é de 

simples aplicação e é utilizada para a aplicação de argamassa de assentamento nos 

blocos (SANTOS et al.,2013). 

A bisnaga, de acordo com Ramalho e Corrêa (2007) para utilizar essa 

ferramenta, os agregados utilizados para fazer essa argamassa, terão que ser muito 

miúdos, para uma boa trabalhabilidade e fluidez da argamassa. Por ter essa 

dificuldade e ser de difícil manuseio, a ferramenta mais usada ainda é a palheta, mas 

existem alguns serviços que a bisnaga é uma boa saída, como por exemplo, o 

enchimento de juntas verticais entre os blocos, já a palheta, comparada com a meia 

cana metálica que necessita de um balde de água do lado e da bisnaga que é pesada 

e de difícil manuseio, este material se destaca pela praticidade. 

Para Tauel (2010) as principais causas do pobre desempenho do processo de 

projeto da construção se dão devido: falta de comunicação e especificações 



24 

 

adequadas, inexistência de comunicação entre projetos, falhas nas áreas de 

planejamento e controle para reduzir as incertezas e complexibilidade.  

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas a NBR 6136/14 (ABNT, 

2014), deve-se coletar uma certa quantidade aleatoriamente por lote, para poder fazer 

os testes de resistência e qualidade. Quando o bloco é fabricado, existe uma pequena 

variação de medidas que pode ser tolerada, são elas 2 mm para a largura e 3 mm 

para a altura. Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 8215 

(ABNT, 2014), pode-se testar também a resistência de blocos vazados em seus 

prismas de concreto simples para a estrutura de alvenaria. 

De acordo com Tavares (2011) existe a necessidade de desenvolver e executar 

obras e projetos com estruturas mais ousadas, isso exige o aprimoramento de 

tecnologias construtivas. O ritmo de vida das pessoas está cada vez mais agitado, 

exigindo rapidez em tudo que se faz, não é diferente nas obras da construção civil, 

pois construtores e engenheiros estão utilizando métodos eficientes e rápidos, assim, 

o processo construtivo da alvenaria estrutural de blocos cerâmicos passa por diversas 

fases, garantindo maior qualidade e durabilidade aos projetos, portanto, o próximo 

capítulo fará um levantamento das vantagens e desvantagens deste método 

construtivo, salientando algumas das patologias mais comuns neste tipo de obra. 
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4 ALVENARIA ESTRUTURAL: VANTAGENS, DESVANTAGENS E AS 

PATOLOGIAS MAIS COMUNS 

 

A alvenaria estrutural é um sistema onde as paredes da construção possuem 

função estrutural, onde não se tem a necessidade de usar pilares e vigas para 

sustentar um edifício, o que substitui a concretagem, que é um método bastante 

tradicional nas obras. Neste sistema usam-se blocos cerâmicos ou de concreto 

autoportantes. Este procedimento construtivo surgiu para fazer a substituição do 

método tradicional que faz o uso de pilar, viga e laje, o que torna a obra mais limpa, 

barata e rápida (BORDIGNON, 2015). 

Segundo Arivalene (2015) -e importante destacar que a alvenaria estrutural se 

difere da alvenaria de vedação, pois ela tem a função de suportar o peso da estrutura, 

e em casos de obras com mais de quatro pavimentos se faz necessário o uso de 

armações. Uma das maiores vantagens observadas na alvenaria estrutural está na 

redução da quantidade de aço, formas de madeira e concreto usados na obra. 

Com a alvenaria estrutural tem-se uma maior rapidez na execução da obra, o 

custo é reduzido em comparação com o sistema convencional que usa lajes, pilares 

e vigas. A mão-de-obra empregada neste sistema tem facilidade no treinamento e o 

canteiro de obras é mais organizado (FIGUEIREDO, 2015). 

Como todo sistema, as desvantagens também existem, uma delas está 

relacionada ao design e a arquitetura, pois ficam restritos a forma e tamanho dos 

blocos estruturais. No caso de construções em alvenaria estrutural, onde se pretende 

fazer mudanças como derrubar uma parede, por exemplo, a presença de um 

engenheiro é fundamental, pois a remoção de uma parede sem os cuidados prévios 

pode fazer com que a estrutura caia (LAPA, 2008). 

Júnior (2002) aponta que a alvenaria estrutural é muito vantajosa, pois com 

este sistema tem-se a diminuição do tempo da obra, economia, pois os gastos com 

revestimentos são menores, é possível ter mais versatilidade e flexibilidade da 

construção, liberdade de layout com resultados estéticos mais modernos, o controle e 

a coordenação da obra são mais fáceis, pois a técnica de execução é simples, os 

materiais possuem menos diversidade o que exige menos mão-de-obra, é possível 

eliminar interferências e a integração com os demais subsistemas é muito mais fácil. 

A alvenaria estrutural também possui suas desvantagens, dentre elas 

destacam-se as restrições de mudanças não planejadas, improvisos são muito difíceis 
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e existe limitação diante de balanços e grandes vãos. Por isso que este sistema requer 

maiores cuidados quanto ao projeto inicial e materiais a serem utilizados. A mão-de 

obra precisa de treinamento e supervisão, e a organização da obra é imprescindível 

(HUSSEIN, 2013). 

Segundo Zamboni (2013) na alvenaria estrutural alguns cuidados são 

necessários, dentre eles pode-se destacar que os andaimes necessitam de 

dimensões adequadas ao tamanho do cômodo que está sendo executado para 

facilitar a movimentação dos trabalhadores, as instalações precisam estar acessíveis, 

pois cortes nas paredes não são recomendados, em casos de chuvas, as paredes 

recém assentadas devem ser cobertas com lonas plásticas e jamais devem ser feitas 

reparos ou reformas sem o estudo minucioso do projeto. 

 
 

4.1 PATOLÓGICAS NA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS  
 

O crescimento das patologias parte necessidade de se ter um processo 

construtivo de qualidade e a interação entre as etapas proporcionam melhores 

resultados. Na etapa de concepção da obra podem surgir diversos problemas, que 

ocorrem na fase preliminar ou no projeto final. Figueiredo (2015) coloca que a 

precariedade no planejamento, a falta de informações técnicas ou econômicas, 

escassez de ferramentas para controle de qualidade são os fatores principais para o 

surgimento das manifestações patológicas. 

Para Bordignon (2015) a elaboração do projeto de construção é fundamental 

para inibir o surgimento das patologias, o projetista é responsável por identificar a 

durabilidade e o desempenho dos materiais empregados, e também dos custos de 

operação e manutenção favorecendo a longevidade da obra. 

Quando o projeto de construção está sendo elaborado é essencial que se unam 

todas as partes da obra, hidráulica e elétrica por exemplo, pois o detalhamento das 

fases construtivas não pode ser observado no ato da construção para que não sejam 

tomadas medidas paliativas (COSTA, 2009). 

Para evitar a ocorrência de manifestações patológicas os projetos devem ser 

claros e detalhados, onde a especificação dos produtos e o conhecimento das normas 

técnicas precisam estar evidentes. Quando se ignora tais fatores, diversos obstáculos 

podem surgir, a qualidade precária ou a especificação incorreta do material, 
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detalhamento impreciso, sem padrão e erros de dimensão comprometem o 

desempenho e a qualidade da edificação (LOTTERMANN, 2013). 

Figueiredo (2015) evidencia que a umidade é uma das principais causadoras 

de patologias em construções, por isso é tão importante que ao se projetar uma obra 

se observe cada fase, e que ainda se elenque todas as medidas de manutenção 

preventiva e de inspeção para garantir os que os materiais mantenham sua 

integridade física. 

Durante a execução da obra, para se evitar as manifestações patológicas, a 

escolha dos produtos usados não deve ser feita com base no baixo valor de compra, 

pois não são feitas as especificações corretas, o que não garante uma boa execução 

da construção. Outro fator que contribui para que as patologias estruturais tomem 

conta da edificação é a aplicação equivocada do material, que não atende as 

características e funções esperadas (ARIVALENE, 2015). 

Arivalene (2015) coloca que as patologias que surgem na fase estrutural são 

decorrentes de precárias fiscalizações, baixo comando das equipes, pouca 

capacitação do trabalhador, mestre de obras e engenheiros sem experiência para o 

serviço. Esses aspectos podem fazer com que erros graves sejam cometidos o que 

compromete severamente a qualidade do serviço executado. 

Lapa (2008) coloca que as patologias devem ser identificadas e tratadas quanto 

antes para evitar que novos problemas surgiram com o passar do tempo. as trincas e 

fissuras são as patologias mais frequentes em uma obra e se dividem em três fases 

distintas como mostra a Figura 6: 

 
       Figura 6 – Fases das patologias estruturais  

       Fonte: Lapa, (2008). 
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As trincas são denominadas como fraturas lineares que surgem no concreto e 

se desenvolvem ao longo de toda estrutura. É importante realizar o monitoramento 

desta patologia, assim como as fissuras, pois o acompanhamento permite identificar 

se elas são ativas ou passivas. As trincas ativas são as que continuam se 

movimentando e se alteram com o tempo, enquanto as passivas permanecem 

estáveis por anos sem que ocorra mudanças dimensionais na abertura ou na largura 

(JÚNIOR, 2006). 

De acordo com Hussein (2013) para o tratamento eficaz desta patologia é 

necessário a identificação perfeita da fissuração e de suas características quanto a 

necessidade de reforço estrutural ou mudança de espessura. Quando não é possível 

eliminar problema que está causando a fissura é preciso realizar a vedação e cobrir 

as bordas externas preenchendo-as com material elástico para inibirá deterioração do 

concreto, isso no caso de fissuras ativas. As fissuras passivas têm sua resolução com 

um pouco mais simples, feito seu fechamento usando geralmente resinas a base de 

epóxi. 

As fissuras são bem comuns em uma edificação perdendo apenas para 

infiltração, podem ser ocasionadas também por vibrações no local. Suas 

características são de marcas estreitas e aberturas longas, não são consideradas 

graves e frequentemente são vistas em massa corrida, pintura ou cimento queimado, 

o que não prejudica estrutura da construção. Embora pareça simples, é preciso estar 

sempre atento já que as rachaduras sempre se iniciam com uma fissura (JUNIOR, 

2006). 

As rachaduras apresentam abertura como tamanho que proporciona 

interferência não desejada em um objeto, neste caso, uma construção. Esta patologia 

permite a entrada de chuva ou vento no interior da edificação, por isso devem ser 

identificadas e tratadas rapidamente (ZAMBONI, 2013). 

Segundo Sabino (2016) a dimensão da rachadura é maior que 1 milímetro e 

ocasiona aberturas de fendas que ultrapassam para o outro lado da parede. É uma 

manifestação de falha estrutural que se faz necessário o auxílio de engenheiro para 

solucionar o problema, que quase sempre feito com o uso de grampos de ferro que 

fazem a união da estrutura, reforçando-a. 

A percepção das rachaduras é, para Lottermann (2013), maior que nos casos 

das fissuras, pois seu diâmetro por ser amplo acaba sendo visualizado rapidamente. 

A cura incompleta do substrato é a principal causa do surgimento desta patologia, 
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contando também com a contribuição da expansão da argamassa de assentamento 

da alvenaria e também da retração do revestimento. Os problemas que ocasionam as 

patologias não possuem causa única, sempre existem outros fatores associados, no 

caso das rachaduras as providências necessitam de imediatismo e análise profunda. 

A corrosão ocorre devido à influência eletroquímica que pelo fato de existirem 

agentes químicos em contatos com a peça, acelera a degradação das armaduras de 

aço. Esta patologia é de grande importância mesmo se iniciando em espaços 

pequenos e localizados se alastram rapidamente (LOTTERMANN, 2013). 

As armaduras de aço são consideradas elementos passivos, pois está inserida 

no concreto que por si só é um meio alcalino, que só apresentará problemas se tiver 

contato com sulfatos, cloretos ou sulfetos, que em alguns casos é proveniente do meio 

ambiente ou da própria massa de concreto usada. Para solucionar o problema, 

Hussein (2013) descreve que remove-se o concreto do local que apresenta patologia 

e regulariza-se a cavidade fazendo a limpeza das barras e aplicando as proteções 

necessárias. 

A infiltração, de acordo com Zamboni (2013), é uma patologia grave que ocorre 

pela ação de líquidos no interior da construção. A causa deste problema pode ser 

caracterizada de duas formas: externa e interna. A infiltração proveniente do meio 

externo é aquela que se dá pela ação da umidade no solo ou pela água da chuva. 

Enquanto infiltração interna é aquela que surge devido a problemas com 

encanamentos ou com a obra vizinha. 

Lapa (2008) aponta que os estragos causados por infiltrações são vários, entre 

os principais estão o descascamento das paredes, bolhas, mofos, manchas e ainda 

pode prejudicar determinadas estruturas externas. As infiltrações surgem por diversos 

problemas como pisos danificados ou inadequados, tubulações estragadas, rejunte 

mal colocado, entre outros. Está patologia é muito comum em áreas como banheiro, 

cozinha, garagem ou varanda, pois estes locais estão em constante contato com 

umidade e produtos químicos que são agressores da proteção contra infiltração. 

Esta patologia pode ser evitada ou resolvida durante uma reforma sem maiores 

problemas, faz-se o uso de soluções que conduzam a água corretamente para os 

locais específicos e ainda é feita proteção física e química nos rebocos para evitar 

quebras posteriores. Quando se fala de infiltração ou umidade a relevância dada 

esses problemas nem sempre estão em primeiro plano, porém, se o transtorno não 

for tratado ele pode se agravar bastante. As falhas no processo de produção do projeto 
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- comunicação entre todos envolvidos - é a grande colaboradora para que surjam os 

problemas com infiltração (SABINO, 2016). 

A infiltração também pode ser proveniente de vazamentos na rede hidráulica e 

quase sempre é bem complexo encontrar o local por onde está saindo água. 

Lottermann (2013) coloca que a umidade ocasiona problemas como mofo e bolor, que 

nada mais são que, a colonização de fungos que posicionam na argamassa 

ocasionando manchas escuras. O bolor é muito prejudicial à saúde do ser humano e 

comum em ambientes que tem muita umidade, contato excessivo com água e recebe 

pouca luz solar. Este problema pode se alastrar pelas paredes e móveis, causando 

doenças nos moradores. Enfim, as patologias que assolam as edificações podem 

prazer grandes malefícios que vão além da estética do imóvel, por isso é tão 

necessário identificar e usar técnicas próprias para cada caso. 

De acordo com Costa (2009), compreende-se o quão necessário uma 

edificação é para as atividades humanas, seja ela para fins comerciais ou residenciais, 

porém, para que elas exerçam suas respectivas funções é importante que o processo 

de construção seja rigoroso para evitar o surgimento das patologias. A manutenção é 

vista como principal recurso para manter a vida útil da obra e as patologias surgem 

devido a condições de exposição e do tempo, e também da falta de cuidados prévios 

com a obra. 

Para solucionar os problemas trazidos pelas patologias são envolvidos vários 

procedimentos complexos, em muitos casos, a análise é feita sem um método 

científico comprovado, ficando a prática do engenheiro como ferramenta para 

compreender a manifestação patológica. O que precisa ser compreendido é que a 

análise da situação requer um diagnóstico minucioso e individual para que seja feita 

uma análise sistemática e completa das causas (SABINO, 2016). 

Zamboni (2013) coloca que diante dessas informações, compreende-se que o 

melhor método para sanar as patologias é aquele que emprega melhor custo-

benefício e que utilize ao máximo os recursos financeiros e tecnológicos em sua 

execução. Porém, para evitar o surgimento das patologias é imprescindível que ao se 

planejar a obra se considere o controle e a qualidade em todas as etapas e a eficiência 

dos materiais e equipamentos usados, só assim, poderão ser executadas obras que 

exijam o mínimo possível de correções das manifestações patológicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alvenaria estrutural é composta de vários elementos que determina sua 

caracterização podendo destacar como principais características a modulação e o 

gerenciamento do projeto. Este sistema não necessita de vigas e nem de pilares, 

portanto, trata-se de um método inovador, já que as próprias paredes funcionam como 

estrutura e distribuem a carga para as fundações. durante a elaboração de um projeto 

construtivo é de extrema importância a escolha correta de um sistema estrutural que 

ofereça segurança, economia e durabilidade à obra. 

As vantagens financeiras deste recurso, se comparado ao sistema construtivo 

convencional, fizeram com que algumas construtoras investissem no sistema, na 

busca por soluções para as patologias. Embora seja um procedimento 

economicamente viável, a alvenaria tem como objetivo resistir ao excesso de carga 

da construção, assim, a remoção de qualquer parede pode prejudicar a obra. Na 

alvenaria estrutural as paredes são compostas por blocos resistentes, que são 

justapostos um sobre o outro, unidos por argamassas especificas para resistir cargas 

maiores que seu peso. 

A alvenaria estrutural é um processo construtivo que não se refere somente ao 

posicionamento de paredes para suportar seu peso próprio e as cargas que forem 

adicionadas, sua utilização requer cálculos precisos e projetos bem elaborados, de 

acordo com as normas vigentes para se obter economia e segurança. Na alvenaria 

estrutural as paredes possuem dupla função: vedar e estruturar, assim, o 

comportamento das obras de alvenaria se diferem das construções em concreto 

armado, o que implica na necessidade de maiores cuidados no projeto e na execução 

de obras em alvenaria. 

Diante deste cenário, onde a tecnologia tem trazido grandes benefícios para 

ramo da construção, ao continuar usando técnicas construtivas tradicionais fica difícil 

de se obter o máximo de lucro com a construção, portanto, a alvenaria estrutural de 

blocos cerâmicos pode trazer muitas vantagens. As principais causas do pobre 

desempenho do processo de projeto da construção se dão devido: falta de 

comunicação e especificações adequadas, inexistência de comunicação entre 

projetos, falhas nas áreas de planejamento e controle para reduzir as incertezas e 

complexibilidade. 
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Os materiais mais empregados nos blocos e tijolos que fazem a alvenaria são: 

concreto e cerâmica. Independente do material usado suas propriedades precisam 

ter: durabilidade a agressões como temperatura e umidade; aderir argamassa 

homogeneizando a parede; tamanho uniforme e resistência ao fogo e à compressão. 

Para fins de ser chamativo no mercado de trabalho, a alvenaria estrutural está 

relacionada não só com economia, mas sim com vários outros aspectos de extrema 

importância como: apresentar facilidades de modulação e construção, redução da 

mão-de-obra e outros tipos de materiais, durabilidade e pouca manutenção, boas 

características de isolamento térmico e acústico. Com base nestas informações, e 

diante das leituras realizadas foi possível perceber que a alvenaria estrutural de blocos 

cerâmicos tem se desenvolvido ao longo dos anos, e consiste em um método 

construtivo inovador, onde é possível incorporar a este sistema conceitos de 

produtividade, racionalização e qualidade para que se produza uma obra com 

desempenho tecnológico e de baixo custo. 
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