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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma investigação sobre a influência da 

capacitação da mão de obra no surgimento de fissuras em alvenarias estruturais de blocos de 

concreto vazado, pesquisando os métodos executivos existentes, seus materiais, as patologias 

e suas causas, analisando a origem de seu surgimento. São apresentadas as fissurações em 

alvenarias, classificadas em três categorias, sendo estas, verticais, inclinadas e horizontais. 

Estas fissuras podem surgir por falhas na concepção do projeto, pela escassez de detalhes, 

ausência de fiscalização no processo executivo e na baixa qualidade dos materiais e 

componentes, implicando à edificação menor durabilidade e solidez. O método de pesquisa 

adotado neste trabalho consistiu em confrontar os dados obtidos por meios convencionais com 

os resultados do estudo de caso. A avaliação dos resultados encontrados foi satisfatória, pois 

foi possível evidenciar a falta de fiscalização das atividades, durante o processo executivo, 

tais como falha no assentamento e mau armazenamento dos materiais, aumentando a 

possibilidade do surgimento de fissuras e demais patologias, expondo a influência da baixa 

capacitação da mão de obra. 

Palavras-chave: Patologias. Fissuras. Alvenaria Estrutural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This course conclusion work presents an investigation about the influence of the manpower 

capacity in the appearance of cracks in structural masonries made by concrete blocks leaked, 

researching the executive methods existing, materials, pathologies and their causes, analyzing 

the origin of its emergence. Are presented the cracks in masonries, classified into three 

categories, these being, vertical, inclined and horizontal. These cracks can arise from flaws in 

the design of the project, the lack of detail, absence of supervision in the enforcement process 

and the low quality of materials and components, implying to the edification less durability 

and solidity. The research method adopted in this work was to compare the data obtained by 

conventional means with the results of the case study. The research method adopted in this 

work consisted on confront the data obtained by conventional means with the results of the 

case study. The evaluation of results was satisfactory as it was possible to demonstrate the 

lack of oversight activities during the execution process, such as failure in the settlement and 

poor storage of materials, increasing the possibility of the appearance of cracks and other 

pathologies, exposing the influence of the manpower low capacity. 

Keywords: Pathologies. Cracks. Structural Masonry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1        Síntese das ocorrências patológicas .......................................................... 13  

Quadro 2        Principais verificações no recebimento de blocos de concreto  ............... 16 

Desenho 1      Família de bloco estrutural de 14 centímetros de largura ......................... 17 

Fotografia 1   Moldes prismáticos onde a argamassa está sendo rasada ......................... 19  

Desenho 2      Ensaio de aderência unidade/argamassa ................................................... 22 

Desenho 3      Armaduras no sentido horizontal (canaletas) ........................................... 26 

Fotografia 2   Armaduras verticais das alvenarias durante a execução da laje tipo ........ 27  

Fotografia 3   Armaduras verticais das alvenarias durante a execução da alvenaria ....... 27  

Fotografia 4   Equipamento de proteção coletiva perimetral........................................... 28  

Desenho 4      Ferramentas utilizadas no levante da alvenaria estrutural ........................ 30 

Desenho 5      Linha de referência para colocação dos blocos ........................................ 31 

Fotografia 5   Conferência da locação e esquadro da marcação da primeira fiada  ........ 32  

Desenho 6      Assentamento dos blocos com aberturas para limpeza ............................ 32 

Desenho 7      Verificação do alinhamento da primeira fiada ......................................... 33 

Desenho 8      Exemplo de castelos ................................................................................. 34 

Desenho 9      Linha de referência para assentamento dos blocos intermediários ........... 35 

Desenho 10    Assentamento dos blocos intermediários ................................................. 35 

Desenho 11    Amarração em L e com gancho na alvenaria estrutural ........................... 36 

Fotografia 6   Primeira elevação finalizada e canaletas grauteadas ................................ 36  

Fotografia 7   Elevação da segunda elevação .................................................................. 38 

Desenho 12    Modos de propagação das fraturas ........................................................... 40 

Desenho 13    Fissuras em juntas de assentamento e seccionando as unidades .............. 42 

Desenho 14    Fissuras causadas por cargas uniformemente distribuídas ....................... 43 

Desenho 15    Fissuração vertical da alvenaria provocada por higroscopicidade ........... 43 

Desenho 16    Fundação contínua solicitada por carregamento desbalanceado .............. 44 

Desenho 17    Fissuração devido à deformação da viga de fundação ou recalque .......... 44 

Desenho 18    Fissuração próxima de vãos devido à atuação de cargas .......................... 45 

Desenho 19    Fissuração pela atuação de cargas concentradas ...................................... 46 

Desenho 20    Fissuras inclinadas por recalque diferencial (solo não homogêneo) ........ 46 

Desenho 21    Fissuras inclinadas por recalque diferencial (solo não homogêneo) ........ 47 

Desenho 22    Fissura horizontal provocada por flexo-compressão ................................ 48 



 
 

Desenho 23    Fissuras horizontais provocadas pela retração de secagem das lajes ....... 49 

Desenho 24    Fissura horizontal na interface da laje cobertura e alvenaria inferior....... 50 

Fotografia 8   Armazenamento dos blocos de concreto no canteiro ................................ 51 

Fotografia 9   Alvenaria estrutural com blocos rompidos e danificados ......................... 52  

Fotografia 10 Alvenarias com juntas secas verticais entre blocos de concreto ............... 53 

Fotografia 11 Amarração das alvenarias perpendiculares ............................................... 54  

Fotografia 12 Uso de telas metálicas na amarração entre a estrutura e a vedação .......... 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Principais famílias de blocos de concreto ...................................................... 16 

Tabela 2 – Faixas granulométricas das areias para argamassas de assentamento ........... 20 

Tabela 3 – Traços e propriedades das argamassas normalizadas nos Estados Unidos ... 24 

Tabela 4 – Faixas granulométricas de areias recomendadas para graute ........................ 25 

Tabela 5 – Faixa granulométrica de pedriscos recomendada para graute ....................... 25 

Tabela 6 – Proporções da ABNT NBR 15961-2 para dosagem de grautes ..................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

IPT      Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

ABCI  Associação Brasileira da Construção Industrializada 

ABCP  Associação Brasileira de Cimento Portland 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1         INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 10 

1.1      OBJETIVOS .................................................................................................................. 12 

1.1.1   Objetivo geral ............................................................................................................... 12 

1.1.2   Objetivos específicos .................................................................................................... 12 

1.2       JUSTIFICATIVA ......................................................................................................... 12 

1.3       METODOLOGIA ......................................................................................................... 13 

1.4       ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................. 14 

2          MATERIAIS COMPONENTES  .............................................................................. 15 

2.1       BLOCOS DE CONCRETO ......................................................................................... 15 

2.2       ARGAMASSA  ............................................................................................................ 17 

2.2.1    Cimento ....................................................................................................................... 19 

2.2.2    Cal  ............................................................................................................................... 19 

2.2.3    Areia ............................................................................................................................. 20 

2.2.4    Água  ............................................................................................................................ 20 

2.2.5    Propriedades desejáveis das argamassas .................................................................. 21 

2.2.5.1 Estado fresco ................................................................................................................ 21 

2.2.5.2 Estado seco  .................................................................................................................. 22 

2.2.6    Tipos de argamassa .................................................................................................... 23 

2.3       GRAUTE  ..................................................................................................................... 24 

2.4       ARMADURAS  ............................................................................................................ 26 

3          MÉTODO EXECUTIVO ........................................................................................... 28 

3.1       MARCAÇÃO DA PRIMEIRA FIADA  ...................................................................... 30 

3.2       PRIMEIRA ELEVAÇÃO  ........................................................................................... 33 

3.3       SEGUNDA ELEVAÇÃO  ........................................................................................... 37 

4          PATOLOGIAS  .......................................................................................................... 39 

4.1       MECÂNICA DA FRATURA  ..................................................................................... 39 

4.2       FISSURAÇÃO  ............................................................................................................ 41 

4.3       FISSURAS VERTICAIS  ............................................................................................. 42 

4.4       FISSURAS INCLINADAS  ......................................................................................... 45 

4.5       FISSURAS HORIZONTAIS  ....................................................................................... 47 

5          ESTUDO DE CASO  .................................................................................................. 51 



 
 

6          CONCLUSÃO  ............................................................................................................ 56 

            REFERÊNCIAS .........................................................................................................58 

 



10 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A alvenaria estrutural é um sistema construtivo antigo, porém, desde os anos 80 vem 

sendo muito usado pelas construtoras, inclusive em obras de alto padrão, o que dá uma visão 

totalmente contrária da que se havia antigamente, onde o sistema só seria viável em 

construções habitacionais populares. Por isso, está recebendo bastante atenção e sendo 

constantemente discutido. 

O uso crescente do sistema indica seu sucesso baseado na competitividade quanto aos 

custos gerados e ao tempo de execução devido a otimização do serviço, em comparação com 

o sistema tradicional ou convencional de construção de edifícios. A otimização se dá com o 

fato da alvenaria cumprir as funções de estrutura e vedação, fazendo com que haja uma 

redução significativa nas etapas e no tempo de execução, já que toda a estrutura convencional 

é eliminada, dentre outras vantagens que são obtidas pela redução na espessura dos 

revestimentos internos e externos, pela redução ou eliminação de fôrmas de madeira e de mão 

de obra de carpinteiros e pela possibilidade de se trabalhar com soluções combinadas e 

sistêmicas, como, por exemplo, kits hidráulicos ou kits de telhados. Essas facilidades 

construtivas proporcionadas pelo emprego de um único elemento são diversas, podendo se 

relacionar como principais vantagens (BAUER, 2007): 

a) técnicas de execução simplificadas; 

b) menor diversidade de materiais empregados; 

c) redução do número de especializações da mão de obra empregada; 

d) redução de interferências, entre os subsistemas, no cronograma executivo.  

Segundo Manzione (2004), a simplificação das técnicas de execução, a economia de 

formas e escoramentos e na redução de mão de obra de carpintaria a execução em alvenaria 

estrutural armada pode levar a uma economia entre 10% e 30% do custo estrutural.  

A alvenaria estrutural pode ser: 

a) alvenaria estrutural armada, onde as paredes são constituídas de blocos assentados 

com argamassa, e suas cavidades são preenchidas com graute e envolve aço suficiente 

para absorver os esforços calculados (objetivo de estudo deste trabalho por ser a mais 

utilizada hoje no Brasil); 

b) alvenaria estrutural não armada, onde as armaduras existem apenas para prevenir de 

fissuras e outros problemas patológicos, não absorvendo esforços calculados; 
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c) alvenaria estrutural protendida, onde existe uma armadura ativa de aço contida no 

elemento resistente.  

É usual encontrar problemas e patologias envolvendo o sistema construtivo, devido a 

mão de obra não especializada ou sem conhecimentos necessários, materiais sem qualidade ou 

usados erroneamente.  Isso tudo porque não existiam pesquisas profundas e inclusão desse 

conhecimento nos cursos superiores. O desenvolvimento das técnicas de projeto estrutural e o 

aprimoramento de seu nível de detalhamento, certamente têm contribuído para a consolidação 

deste cenário de crescimento do uso do sistema, porém, muito ainda precisa ser feito em 

termos de pesquisa e divulgação das experiências bem sucedidas na área, para que a alvenaria 

estrutural de blocos de concreto atinja uma fatia de mercado compatível com suas 

potencialidades (BEDIN, 2002). 

Segundo Gomes (1990), houve uma experiência de levante de alvenaria estrutural, 

onde uma quantidade de paredes era fiscalizada com pessoal especializado e outro conjunto 

de paredes foi executado sem qualquer fiscalização, onde se concluiu que as paredes 

construídas sem fiscalização apresentaram resistências de 55% a 62% menores do que aquelas 

construídas com fiscalização. Essa experiência mostra que a fiscalização do levante de 

alvenaria estrutural não é só importante para que haja uma maior economia e agilidade, mas 

que com esse cuidado, a segurança da alvenaria estará garantida. 

Como em qualquer sistema construtivo, a alvenaria estrutural apresenta patologias 

resultantes de ações mecânicas e/ou químicas, ocasionando problemas estéticos na edificação 

e muitas vezes agravando esses problemas, comprometendo a estrutura da mesma. Este 

trabalho de pós-graduação é elaborado com a proposta de analisar o comportamento de tais 

patologias, buscando exclusivamente as fissurações em alvenarias estruturais de blocos de 

concreto vazados, causados por falhas no processo executivo, ou seja, má qualidade dos 

materiais, erro na execução, concepção ou interpretação de projetos, variações de temperatura, 

recalque diferencial, entre outros fatores. Posteriormente apresentam-se recomendações 

técnicas e um estudo de caso para concluir e elaborar métodos que venham impedir essas 

patologias em obras futuras. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a influência da baixa capacitação da mão de obra operacional e técnica, 

somada a falta de fiscalização, no surgimento de patologias nas edificações construídas pelo 

método construtivo alvenaria estrutural com blocos de concreto. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar os métodos executivos adotados na atualidade para execução das alvenarias 

estruturais em blocos de concreto vazados, apresentando e classificando os tipos de fissura 

existentes e identificando suas causas, determinando se estas foram originadas por baixa 

capacitação e ausência de fiscalização. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As paredes de alvenaria têm merecido, nos últimos anos, atenção crescente, ainda que 

insuficiente e com resultados pouco visíveis ao nível do seu desempenho final. As fissuras 

ocupam o primeiro lugar na sintomatologia em alvenarias de blocos vazados de concreto. A 

identificação das fissuras e de suas causas é de vital importância para a definição do 

tratamento adequado para a recuperação da alvenaria. A configuração da fissura, abertura, 

espaçamento e, se possível, a época de ocorrência (após anos, semanas, ou mesmo algumas 

horas da execução), podem servir como elementos para diagnosticar sua origem (BAUER, 

2007). Além disso, as fissuras comprometem a durabilidade e desempenho dos materiais, 

degradam à estética e podem ainda comprometer a estrutura em relação à resistência da 

edificação.  

Segundo Valle (2008), 54% da origem dos problemas patológicos na estrutura de um 

edifício é devido a problemas no processo executivo, gerenciamento e controle do mesmo, 

como pode ser observado no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Síntese das ocorrências patológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valle (2008). 
 

Na fase de execução, a patologia causada por falha humana tem os seguintes agentes: 

a) má qualidade e/ou mau acondicionamento dos materiais; 

b) despreparo da mão de obra; 

c) má interpretação do projeto; 

d) ausência ou deficiência de fiscalização. 

Conhecendo-se os agentes influenciadores do comportamento das paredes, tem-se a 

possibilidade de prever o surgimento das fissuras e indicar ações e medidas que venham evitar 

o aparecimento dessas patologias, de forma a manter a qualidade e a segurança da edificação. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa foi baseada no material bibliográfico disponível na 

atualidade, analisando recomendações técnicas para a execução da alvenaria estrutural e seus 

componentes, e elaborando um estudo de caso para aplicação dessas técnicas.  

Foram classificadas as fissuras e suas causas, para determinar se foram causadas pela 

falta de capacitação da mão de obra, tanto operacional quanto técnica, pela deficiência dos 

materiais, ou por ambos, apontando o setor que necessita de maior atenção. 
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Foram utilizados artigos, dissertações, teses e livros especializados na área, além das 

Normas Brasileiras.  

A limitação da pesquisa foi a dificuldade em encontrar publicações recentes, que 

abordassem especificadamente o assunto. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Será apresentada a seguir uma descrição das seções que formam este trabalho, de 

forma a facilitar o entendimento do tema escolhido para estudo.  

A seção um é composta pela introdução, onde está contido o tema, a justificativa e os 

objetivos para os quais são feitos essa pesquisa. Além desses, serão apresentados a 

metodologia aplicada na pesquisa e a estrutura do texto. 

A seção dois aborda os materiais utilizados na estrutura. Suas características, 

comportamentos, inspeção qualitativa e normas regulatórias atuantes. 

A seção três aborda uma revisão do método executivo de alvenaria estrutural utilizada 

em edifícios habitacionais. Serão abordados procedimentos, técnicas, inspeção e normas de 

adequação. 

A seção quatro apresenta uma descrição sobre a mecânica da fratura, como 

característica determinante dos elementos para entendimento das patologias. Seguindo, esse 

capítulo apresenta as principais patologias ocorridas em obras, levantadas em outras 

pesquisas. Será abordada exclusivamente a fissura como patologia de estudo, dividida em 

fissura vertical, inclinada e horizontal, descrevendo suas principais características e agentes 

causadores. 

Na seção cinco foi realizado um estudo de caso em uma obra de alvenaria estrutural 

com o objetivo de apresentar as patologias estudadas nesse trabalho, buscando soluções para 

evitá-las e corrigi-las. 

Por fim, a última seção, traz as considerações finais do autor, em relação aos 

resultados obtidos, propondo possíveis medidas para a solução dos problemas estudados, 

concluindo assim a pesquisa realizada. 
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2 MATERIAIS COMPONENTES  

 

Os principais componentes usados numa alvenaria estrutural armada são os blocos de 

concreto, a argamassa, o graute e as armaduras. Há outros elementos importantes, pré-

fabricados ou executados in loco como vergas, contravergas, escadas, batentes e caixilhos. 

 

2.1 BLOCOS DE CONCRETO 

 

Os blocos de concreto são componentes industrializados, produzidos em equipamentos 

que realizam a vibração e prensagem dos insumos utilizados na sua fabricação, e as 

propriedades desejáveis são:  

a) ter resistência à compressão adequada; 

b) ter capacidade de aderir à argamassa tornando homogênea a parede; 

c) possuir durabilidade frente aos agentes agressivos (umidade, variação de 

temperatura e ataque por agentes químicos); 

d) possuir dimensões uniformes; 

e) resistir ao fogo. 

Devem atender integralmente as especificações da ABNT NBR 6136 (Blocos vazados 

de concreto simples para alvenaria – requisitos. 2007.), e classificados de acordo com sua 

resistência em classe A e B. O bloco de classe A aplica-se a alvenarias externas sem 

revestimento devendo o bloco possuir resistência característica à compressão maior do que 6 

MPa, além de sua capacidade de vedação. O bloco de classe B aplica-se à alvenarias internas 

ou externas com revestimento devendo possuir resistência característica à compressão de no 

mínimo 4,5 Mpa.  

A determinação das propriedades mecânicas de um bloco de concreto segue 

prescrições da ABNT NBR 12118 (Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – 

métodos de ensaio. – 2011.), devendo este ser ensaiados conforme especificado para garantir 

sua resistência. Além das resistências e outras especificações do projeto estrutural, os blocos 

devem ser inspecionados no momento de seu recebimento e antes de seu uso, conforme 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Principais verificações no recebimento de blocos de concreto. 

Componente Verificação Descrição 

Bloco de 
concreto 

Aspecto geral 
100% dos blocos não devem apresentar trincas, 
fraturas, arestas irregulares ou qualquer outro defeito. 
Segregar as peças defeituosas. 

Dimensão 
média dos 
blocos 

+/- 2 mm de desvio com relação à largura, +/- 3 mm 
de desvio com relação à altura e ao comprimento. A 
medição corresponde à média das dimensões através 
da disposição dos blocos dispostos em fila. Rejeitar o 
lote em caso contrário. 

Resistência à 
compressão, 
retração e 
absorção 

Os ensaios de resistência à compressão, retração por 
secagem e absorção de água devem ser realizados 
através de laboratório de controle tecnológico 
contratado para cada lote de produção, de acordo 
com a norma NBR 6136, e seu critério de aceitação 
deve seguir esta mesma norma. A aceitação ou 
rejeição deve ser informada pelo laboratório 
contratado. 

Fonte: adaptado da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 12118 (2011). 

 

Os blocos são classificados de acordo com o seu formato geométrico, composição e 

resistência, separados de acordo com sua largura conforme visualizado na Tabela 1. No 

Desenho 1, pode-se visualizar um exemplo da família dos blocos de concreto 14x39.  

 
Tabela 1 – Principais famílias de blocos de concreto. 

Designação 
Dimensões (mm) 

Largura Altura Comprimento Amarração 

Módulo M-20 (largura 
nomial de 20 cm) 190 190 

390 
190 
90 
40 

 

Módulo M-50 (largura 
nomial de 15 cm) 140 190 

390 
190 
90 
40 

340 (em L) 
540 (em T) 

290 
140 440 (em T) 

Fonte: adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6136 (2007). 
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Desenho 1 – Família de blocos estruturais de 14 centímetros de largura. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tauil (2010). 

 

O Armazenamento e o manuseio dos blocos de concreto devem seguir as orientações 

abaixo: 

a) armazenar os blocos sobre terreno plano e separado por tipo, sem contato direto 

com o solo, por meio de um lastro de brita ou qualquer outro material semelhante; 

b) em caso de chuva intensa cobrir as pilhas com lonas plásticas; 

c) no caso de recebimento de blocos palletizados, somente é permitido o 

empilhamento máximo de dois pallets; 

d) pilhas não superior a sete fiadas ou até 1,50 metros ou conforme orientação do 

fornecedor. 

 

2.2 ARGAMASSA 

 

Conforme a norma ABNT NBR 13281 (Argamassa para assentamento e revestimento 

de paredes e tetos – Requisitos. 2005.), argamassa é uma mistura homogênea de agregados 



18 
 

 
 

inerte(s) miúdo(s), aglomerante(s), inorgânico(s) e água, podendo conter ou não aditivos com 

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

instalação própria (argamassa industrializada). Segundo 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, onde algumas podem apresentar 

adições para melhorar determinadas propriedades. Algumas argamassas industrializadas vêm 

sendo utilizadas na construção de edifícios de alvenaria estrutural. A argamassa deve possuir 

capacidade de retenção de água para que ao entrar em contato com blocos de absorção inicial 

elevada, não tenha suas funções primárias prejudicadas pela perda de água excessiva para a 

unidade. Também é importante que essa consiga desenvolver resistência suficiente para 

absorver os esforços solicitantes que podem atuar na estrutura logo após o assentamento. De 

acordo com Cavalheiro (2009), a junta do bloco, devidamente preenchida por argamassa, tem 

como função compensar as irregularidades geométricas, absorver as deformações por 

movimentações de origem térmica, higroscópica e possíveis recalques. Numa visão macro da 

alvenaria, a argamassa proporciona monoliticidade ao conjunto do elemento, estanqueidade e 

torna ainda mais durável a estrutura. 

Segundo Kalil (2004), cabe salientar que não é correto utilizar os procedimentos de 

produção de concreto para produzir argamassas de boa qualidade, pois no concreto o objetivo 

final é obter maior resistência à compressão, enquanto na argamassa os objetivos são os 

seguintes: 

a) solidarizar as unidades transferindo as tensões de maneira uniforme entre as 

unidades; 

b) distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede; 

c) absorver pequenas deformações que a alvenaria está sujeita; 

d) compensar as irregularidades dimensionais das unidades de alvenaria; 

e) selar as juntas contra a entrada de água e vento nas edificações. 

O ensaio do desempenho da argamassa quanto a sua resistência é feito com base na 

norma da ABNT NBR 13279 (Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 

tetos - determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. 2005.). Os corpos de 

prova são moldados em formas prismáticas metálicas, que possuem armações abertas com 

paredes removíveis, resultando em divisórias para servirem de molde para três corpos de 

prova de 4 cm x 4 cm x 16 cm, conforme a Fotografia 1. O adensamento da argamassa é 

manual, em duas camadas, com 30 golpes de soquete. 
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Fotografia 1 – Moldes prismáticos onde a argamassa está sendo rasada. 
 

 

 

 

 

 
  
 
  Fonte: Pasquali (2007). 

 

Após a cura, os corpos de prova são retirados para fazer ensaios quanto a sua 

resistência a tração e a compressão, aos sete e aos vinte e oito dias. 

 

2.2.1 Cimento 

 

São utilizados cimentos Portland Comum (CP-I), Composto (CP-II) e Alta Resistência 

Inicial (CPV). Podem ser utilizados ainda outros tipos de cimento, como o Cimento Portland 

Pozolânico (CPIV) e Alto-Forno (CP-III). 

Tem a função de propiciar resistência às argamassas, aumentar a aderência, colaborar 

em sua trabalhabilidade e retenção de água. Quando utilizado cimento em excesso, se 

aumenta muito a contração da argamassa, prejudicando a durabilidade da aderência, devido ao 

fato de quanto maior a quantidade de cimento maior o calor de hidratação na argamassa. Esse 

excesso de calor de hidratação causa a retração da argamassa, ocasionando trincas e fissuras. 

Os cimentos com maior superfície específica tornam as argamassas mais trabalháveis 

e com maior retenção de água. As argamassas produzidas com os cimentos CP-III e CP-IV 

tem a tendência de ser tecnicamente melhores do que as argamassas executadas com os outros 

tipos de cimento, devido ao seu endurecimento mais lento, propiciando argamassas com 

maior capacidade de absorver pequenas deformações. 

 

2.2.2 Cal 

 

Na argamassa de assentamento é utilizada a cal hidratada com uma porcentagem de 

componentes ativos (CaO e MgO) superior a 88%. Estudos realizados pelo Instituto de 
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Pesquisas Tecnológicas – Associação Brasileira de Cimento Portland (IPT-ABCP), 

concluíram que a cal hidratada comercializada no Brasil não possui em muitos casos boa 

qualidade e não atendem ao especificado na norma brasileira (KALIL, 2004). Podem ser 

utilizados também cales extintas em obra, capazes de produzir argamassas de melhor 

qualidade final. A adição de cal à argamassa confere a ela plasticidade, retenção de água, 

coesão e extensão da aderência. 

 

2.2.3 Areia 

 

A areia permite aumentar o rendimento (ou reduzir o custo da argamassa) e diminuir 

os efeitos prejudiciais do excesso de cimento, atuando como agregado inerte na mistura. As 

areias grossas aumentam a resistência à compressão da argamassa, enquanto as areias finas 

reduzem a resistência, porém aumentam a aderência, sendo, portanto preferíveis em alvenaria 

estrutural. Recomenda-se, as granulometrias das areias para produção das argamassas de 

assentamento, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Faixas granulométricas das areias para argamassas de assentamento. 

Peneira - Abertura 
Nominal (mm) 

Procentagem (em massa) do Material Passante nas 
Peneiras 

BS - 1200 ASTMC - 144 
4,8 100 100 
2,4 90-100 95-100 
1,2 70-100 70-100 
0,6 40-80 40-75 
0,3 5-40 10-35 
0,15 0-10 2-15 

Fonte: adaptado de Bedin (2002). 

 

2.2.4 Água 

  

A água é o elemento que permite o endurecimento da argamassa pela hidratação do 

cimento. É responsável por uma qualidade fundamental no estado fresco da argamassa, a 

trabalhabilidade. A água deve ser dosada a uma quantidade que permita o bom assentamento 

das unidades, não causando segregação dos seus constituintes. 
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2.2.5 Propriedades desejáveis das argamassas 

 

Além dos cuidados com os materiais, temos de nos atentar às propriedades das 

argamassas nos dois estados físicos, fresco (fluido) e seco (sólido), os quais são detalhados 

nesta etapa do texto. 

 

2.2.5.1 Estado fresco (fluido) 

 

 A característica da argamassa no seu estado fresco determinará o seu rendimento na 

produção das alvenarias. Por este motivo, devemos nos atentar as seguintes propriedades: 

a) Trabalhabilidade: é originada na combinação de vários fatores, sendo os principais 

a coesão, a consistência, a quantidade de água utilizada, o tipo e o teor de 

aglomerante empregado, a granulometria e a forma dos grãos do agregado. Não 

existe um método direto para medir a trabalhabilidade da argamassa. Na prática é 

determinada pelo assentador da alvenaria. É definida em critérios subjetivos, tais 

como: facilidade de manuseio e de espalhamento sobre a superfície das unidades, 

adesão, manutenção da consistência durante o assentamento de algumas unidades 

consecutivamente, facilidade para se alcançar a espessura de junta desejada e 

manutenção da espessura da junta após o assentamento das camadas subsequentes. 

b) Consistência: é a propriedade que define o quanto mole ou rígida está a argamassa. 

c) Retenção de água: é a capacidade da argamassa de reter água contra a sucção 

exercida pelas unidades de alvenaria. Se a água contida na argamassa de 

assentamento percolar muito rapidamente para a unidade, não haverá água 

suficiente para a completa hidratação do cimento, resultando em uma fraca ligação 

entre a unidade de alvenaria e a argamassa. 

d) Tempo de Endurecimento: o endurecimento da argamassa se dá pela reação 

química existente entre o cimento e a água. Se o endurecimento for muito rápido, 

causará problemas no assentamento das unidades e no acabamento das juntas. Se 

for muito lento, causará atraso na construção, devido à espera que se faz 

necessária. O tempo de endurecimento é em função da temperatura. Temperaturas 

muito altas tendem a acelerar o endurecimento, já temperaturas muito baixas 

retardam o endurecimento. 
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2.2.5.2 Estado seco (sólido) 

 

 No estado seco ou endurecido das argamassas, temos de nos atentar as suas 

propriedades mecânicas, as quais interferem diretamente no desempenho e na resistência das 

alvenarias. Sendo elas: 

a) Aderência: é a capacidade que a interface bloco-argamassa possui de absorver tensões 

tangenciais (cisalhamento) e normais (tração) a ela, sem causar rompimento. É a 

propriedade mais importante da argamassa endurecida. Ainda não existem ensaios 

adequados para medir a aderência, porém são executados uma série de métodos, onde 

todos consistem em separar duas ou mais unidades unidas por argamassa, conforme o 

Desenho 2, tornando possível medir a força para separar as unidades. Dividindo-se 

esta força pela área de contato argamassa/unidade será obtida a tensão, que será a 

medida da aderência. 

 

Desenho 2 – Ensaio de aderência unidade/argamassa. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
Fonte: Bedin (2002). 

 

b) Resistência à Compressão: é função do tipo e da quantidade de cimento usado na 

mistura da argamassa (relação água/cimento). A argamassa deve ser resistente o 

suficiente para suportar os esforços a que a parede está sujeita. A resistência à 

compressão é obtida seguindo-se as prescrições da ABNT NBR 13279 (Argamassa 

para assentamento e revestimento de paredes e tetos - determinação da resistência à 
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tração na flexão e à compressão. 2005.), pelo ensaio de corpos-de-prova prismático 

submetido primeiramente a ensaio de tração por flexão e após as duas partes restantes 

são submetidas a ensaio de compressão. Porém o valor obtido no ensaio não 

representa diretamente a resistência da argamassa, pois os corpos-de-prova não 

reproduzem o estado real das tensões a que o material está sujeito quando compondo 

uma junta de alvenaria. Um aumento na resistência à compressão da argamassa não 

implica em um aumento da resistência da parede. Para cada resistência de bloco, existe 

uma resistência ótima de argamassa. 

 

2.2.6 Tipos de Argamassa 

 

O tipo de argamassa a ser usado depende da função que a parede vai exercer, do tipo 

de bloco utilizado e das condições de exposição a qual a parede estará sujeita. 

Na seleção do tipo de argamassa a ser utilizado devemos efetuar um balanço entre ao 

que se deseja dessa alvenaria e as propriedades dos vários tipos de misturas. Deve ser 

considerado que não existe um único tipo de argamassa que seja o melhor para todos os tipos 

de aplicações. Cabe salientar que não deve se utilizar uma argamassa com resistência superior 

à necessária.  

Os tipos de argamassas são designados pelas letras M, S, N e O, conforme descrição 

abaixo: 

 a) tipo M: recomendada para alvenarias que terão contato com o solo, tendo como 

exemplo fundações, muros de arrimo, etc. Possui grande durabilidade e boa resistência à 

compressão; 

b) tipo S: recomendada à alvenarias sujeitas ao esforço de flexão, tendo boa resistência 

à compressão e à tração na interface das unidades de alvenaria; 

c) tipo N: recomendada para o uso geral em alvenaria, sem contato com o solo. 

Apresenta média resistência à compressão e boa durabilidade; 

 d) tipo O: recomendada para o uso em unidades de alvenaria maciças, onde a tensão de 

compressão não exceda 0,70 MPa e não esteja em contato com um meio agressivo. Tem baixa 

resistência à compressão, sendo mais utilizadas nas paredes de ambientes internos. 

 Cada um dos tipos de argamassa possui seu traço ideal, controlando-se as quantidades 

mínimas e máximas de cal hidratada e areia da mistura, apresentados abaixo na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Traços e propriedades das argamassas normalizadas nos Estados Unidos. 

Tipo 
argamassa 

Resistência à compressão 
mínima (28 dias) MPa 

Cimento 
Portland 

Cal hidratada Areia 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

M 175 1,00 - 0,25 2,81 3,75 

S 126 1,00 
0,25 - 2,81 3,75 

- 0,50 3,37 4,50 

N 53 1,00 
0,50 - 3,37 4,50 

- 1,25 5,06 6,75 

O 25 1,00 
1,25 - 5,06 6,75 

- 2,50 7,87 10,50 
Fonte: adaptado de ASTM (1997). 

 

2.3 GRAUTE 

 

O graute ou grout em inglês, consiste em um concreto fino (micro concreto), formado 

de cimento, água, agregado miúdo e agregados graúdos de pequena dimensão (até 9,5mm), 

devendo apresentar como característica alta fluidez de modo a preencher adequadamente os 

vazios dos blocos onde serão lançados. Para que uma argamassa ou concreto seja considerado 

um graute é necessário que:  

a) apresente consistência fluida que dispensa o adensamento para preencher todos os 

furos dos blocos;  

b) atinja resistências elevadas iniciais e finais;  

c) apresente expansão controlada; 

d) a retração não deve ser tal que possa ocorrer separação entre o graute e as paredes 

internas dos blocos.  

O graute é aplicado nos vazados dos blocos com dois objetivos: o primeiro é para 

proporcionar a integração da armadura com a alvenaria, no caso de alvenaria estrutural 

armada ou em armaduras apenas de caráter construtivo. O segundo objetivo é aumentar a 

resistência da parede sem a necessidade de aumentar a resistência da unidade. Cabe salientar 

que o graute deve proporcionar um desempenho estrutural compatível com a alvenaria armada 

e ainda assegurar a aderência à armadura vertical e horizontal além de protegê-las contra 

corrosão. 

Os materiais constituintes do graute são o cimento, areia, pedrisco e água. Segundo 

Kalil (2004) a cal hidratada não é um componente essencial, mas pode ser útil para aumentar 

a coesão da mistura quando se empregam areias muito grossas (módulo de finura da areia 



25 
 

 
 

superior a 3,0). Aditivos plastificantes podem ser utilizados na mistura com a mesma função 

da cal. As Tabela 4, 5 e 6 apresentam as faixas granulométricas de areias, brita e traço de 

dosagem recomendadas para graute. 

 

Tabela 4 – Faixas granulométricas de areias recomendadas para graute. 

Granulometria - porcentagem retida acumulada nas peneiras 
Abertura da peneira (mm) Tipo 1 Tipo 2 

   9,5 0 0 
   4,8 0-5 0 
   2,4 0-20 0-5 
   1,2 15-50 0-30 
   0,6 40-75 25-60 
   0,3 70-90 65-90 
   0,15 90-98 85-98 
   0,075 95-100 95-100 

Fonte: adaptado de Prudêncio (2002). 

 

Tabela 5 – Faixas granulométricas de pedriscos recomendadas para graute. 

Abertura da peneira (mm) % Retida acumulada 

   12,5    0 
   9,5    0-15 
   4,8    70-90 
   2,4    90-100 
   1,2    95-100 

Fonte: adaptado de Prudêncio (2002). 

 

Tabela 6 – Proporções da ABNT NBR 15961-2 para dosagem de grautes. 

Tipo de 
Graute 

Proporções, em massa, em relação ao cimento 

Cimento Cal 
hidratada 

Agregado miúdo 
(Dmax = 4,8 

mm) 

Agregado 
graúdo 

(Dmax = 19 
mm) 

Água 

Graute Fino 1 ≤ 0,04 ≤ 2,30 - ≤ 0,75 
Graute 
Grosso 1 ≤ 0,04 ≤ 2,20 ≤ 1,70 ≤ 0,70 

Fonte: adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 15961-2 (2011). 
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2.4 ARMADURAS 

 

 As armaduras utilizadas são as mesmas do sistema convencional de construção, e 

também são as responsáveis em absorver os esforços de tração e cisalhamento na alvenaria 

estrutural.  

Estas são dispostas nos pontos de graute, no sentido vertical (agulhas) e na horizontal 

(canaletas). São seccionadas em dois lances, o 1º até a altura de peitoril e o 2º até a última 

fiada, sendo traspassadas conforme determinação de projeto, o que permite a união das 

armaduras entre as alvenarias do mesmo pavimento e superior, criando uma conexão entre 

alvenaria do pavimento inferior / laje / alvenaria do pavimento superior, garantindo a 

monoliticidade da estrutura. No Desenho 3 e nas Fotografias 2 e 3, temos a demonstração das 

armaduras nos sentidos horizontal e vertical. 

 
Desenho 3 – Armaduras no sentido horizontal (canaletas). 

 
Fonte: Usimak (2013) 
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Fotografia 2 – Armaduras verticais das alvenarias durante a execução da laje tipo. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

Fotografia 3 – Armaduras verticais das alvenarias durante a execução da alvenaria. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 
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3 MÉTODO EXECUTIVO 

 

Em todos os processos executivos estruturais, existem alguns cuidados que devemos 

tomar antes de iniciar, com a alvenaria estrutural, não é diferente, para sua execução alguns 

itens devem ser analisados previamente em projeto, para evitar futuros problemas. Esta 

analise dos projetos, consiste primariamente na compatibilização dos projetos de estrutura, 

arquitetura e instalações, conforme os exemplos a seguir: 

a) a existência de “caixinhas” elétricas coincidindo com ponto de groute; 

b) passagem de eletrodutos perpendiculares as vergas das portas; 

c) a existência de ramais hidráulicos embutidos nas alvenarias estruturais; 

d) caminhamento de gás pelo piso; 

e) pontos de amarração de alvenaria estrutural com alvenaria de vedação. 

Uma boa analise desses itens é de grande importância pra uma boa execução da 

alvenaria, trazendo eficiência e qualidade para a obra. A alvenaria estrutural requer precisão, 

equipamentos e ferramentas adequadas na sua execução, inclusive no que tange à segurança do 

trabalho, ou seja, proteções individuais e coletivas, as quais devemos verificar sua existência e 

condições antes do início de qualquer atividade, como pode ser visualizado na Fotografia 4. 

 
Fotografia 4 – Equipamento de proteção coletiva perimetral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scanmetal (2012). 
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O canteiro de obras também deve ser planejado, organizado e preparado para conter 

centrais de produção e estoque, a fim de facilitar o transporte horizontal e vertical. As 

ferramentas para execução de uma alvenaria estrutural são: 

a) nível alemão; 

b) conjunto de gabarito, para vãos de portas e janelas; 

c) carrinho para transporte de argamassa e groute; 

d) carrinho para carregar blocos; 

e) argamasseira de PVC ou metálica; 

f) paleta de madeira; 

g) trena metálica (5,00 ou 30,00 m); 

h) régua de alumínio; 

i) marreta de borracha; 

j) andaime e cavaletes plataforma de acordo com a norma; 

k) esquadro (1,20 x 0,80 m) de alumínio reforçado; 

l) régua técnica de nível (2,5 m); 

m) prumo de face e centro; 

n) serra mármore manual com discos; 

o) colher de pedreiro; 

p) linha de nylon; 

q) ponteiro; 

r) talhadeira; 

s) nível de mão metálico ou de madeira; 

t) funil metálico para grouteamento de canaletas. 

 No Desenho 4 temos uma ilustração de algumas destas ferramentas. 
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Desenho 4 – Ferramentas utilizadas no levante da alvenaria estrutural. 

Fonte: Mazione (2004). 

 

3.1 MARCAÇÃO DA PRIMEIRA FIADA 

 

A primeira fiada de blocos é a etapa que compreende o início do ciclo, e é muito 

importante, pois se trata da base das atividades posteriores. É fundamental o bom alinhamento 

e o esquadro das paredes, que devem dar seguimento para uma boa execução da elevação, 

fazendo com que não haja desperdícios de materiais nos revestimentos internos e externos. 

Também nesta etapa são realizados os seguintes pré-trabalhos:  

a) limpeza do andar com remoção de poeiras e materiais soltos na laje, para melhor 

fixação e resistência da base;  

b) mapeamento da laje identificando o ponto mais alto que será tomado como 

referência, para evitar problemas em vãos de portas e janelas após a elevação e 

execução do contra piso; 
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c) limpeza fina (varredura) e umedecimento ao longo do alinhamento da primeira 

fiada; 

Com a conclusão dos pré-trabalhos, inicia-se a marcação da primeira fiada, de acordo 

com as seguintes etapas:  

a) marcação dos eixos ortogonais para proceder à locação dos blocos das 

extremidades, alinhando o mesmo pelo lado externo em relação ao pavimento 

inferior; 

b) esticar uma linha de nylon entre os blocos extremos de cada vão garantindo assim o 

alinhamento da parede; 

c) conferência da locação e esquadro das paredes após iniciar a marcação, assim como 

na estrutura convencional nesta etapa não pode haver erros; 

d) conferência das distâncias das paredes em relação aos eixos, bem como o 

comprimento, o alinhamento interno, a distância entre elas e seu nivelamento; 

e) é necessário contar com o acompanhando de um eletricista para a marcação dos 

pontos elétricos para evitar a quebra de blocos estruturais e não comprometer a 

funcionalidade do sistema; 

No Desenho 5 e na Fotografia 5, temos a demonstração da linha de referência para 

locação dos blocos e a conferência da locação e esquadro. 

 

Desenho 5 – Linha de referência para colocação dos blocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tauil (2010). 



32 
 

 
 

Fotografia 5 – Conferência da locação e esquadro da marcação da primeira fiada. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

Nos Desenhos 6 e 7, temos a demonstração do assentamento dos blocos com as 

aberturas destinadas a limpeza do pontos de graute e verificação do alinhamento. 

 
Desenho 6 – Assentamento dos blocos com as aberturas para limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tauil (2010). 
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Desenho 7 – Verificação do alinhamento da primeira fiada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tauil (2010). 

 

Para buscar a melhoria do processo e ganho de rapidez, é recomendável fazer todas 

marcação com os mesmos funcionários, pois com a repetição do serviço no pavimento tipo 

minimiza-se a possibilidade de erros. A seguir, temos as recomendações essenciais para 

conferência da marcação em relação a suas tolerâncias; 

a) locação – sua tolerância não pode ser superior a dois mm; 

b) alinhamento – sua tolerância também não pode ser superior a dois mm, deve ser 

avaliado com régua de alumínio encostada nos blocos; 

c) nivelamento – deve ser conferido com régua de bolhas; 

d) esquadro – tolerância não pode ser superior a dois mm na ponta de maior lado, deve 

ser conferido com esquadro de alumínio de 60 x 80 x 100 cm; 

e) vão das portas – tolerância admissível até dez mm; 

f) armação – deve-se verificar locação e bitolas de arranque nos projetos. 

 

3.2 PRIMEIRA ELEVAÇÃO 

 

Depois da marcação concluída, com os arranques e embutidos de elétrica conferidos, 

damos inicio a execução da 1ª elevação, esta é executada até meia altura ou altura do peitoril e 

termina com o grauteamento das canaletas, durante esta etapa também existem alguns 

cuidados que devemos tomar para obter uma alvenaria de qualidade. Na etapa de elevação da 

alvenaria estrutural é importante que sejam verificados constantemente o prumo, nível, 
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alinhamento e planicidade da mesma. Além disso, é indispensável que os profissionais que 

estão executando o serviço, tenham em mãos os projetos de primeira e segunda fiada e das 

elevações. O assentamento não pode ser executado debaixo de chuva e preferencialmente 

evitar que os blocos sejam molhados durante a elevação e não se devem cortar blocos para 

ajustar medidas. 

Inicia-se a elevação pelas paredes externas, executando os chamados castelos, como 

exemplificados no Desenho 8. 

 

Desenho 8 – Exemplos de castelos. 

Fonte: Bedin (2002). 

 

Estes castelos tem a função de servir como referência para o assentamento dos blocos 

intermediários, como ilustrado nos Desenhos 9 e 10, e durante a própria elevação, deve-se 

atentar para os blocos especiais de instalações, fabricados nas centrais do próprio canteiro de 

obra. Nessa etapa também são colocados os gabaritos metálicos para os vãos de portas, 

janelas ou qualquer outro tipo de vão aberto, que garantem a perfeição das medidas dos vãos. 
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Desenho 9 – Linha de referência para assentamento dos blocos intermediários. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tauil (2010). 

 

Desenho 10 – Assentamento de blocos intermediários. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Tauil (2010). 

 

As juntas verticais e horizontais devem ser completamente preenchidas, evitando 

juntas secas, para que haja transferência de tensão de bloco para bloco. A seguir temos 

algumas recomendações para a boa prática executiva: 

a) garantir posicionamento, quantidades e bitolas da armação intermediaria antes do 

grauteamento, como especificado em projeto.; 

b) antes do grauteamento, as janelas de graute deixadas durante a marcação devem 

ser limpas e fechadas;  

c) garantir a continuidade da ferragem do para raio; 



36 
 

 
 

d) nas paredes onde não há amarração por interpenetração, deverá ser utilizado barra 

de amarração em L ou amarração com Gancho, como ilustra a o Desenho 11, ou 

ferro gancho. 

 

Desenho 11 – Amarração em L e com gancho na alvenaria estrutural. 

Fonte: Mazione (2004). 

 

e) deve-se verificar as instalações elétricas e todos os embutidos na alvenaria; 

f) antes do grauteamento devemos conferir a armação das canaletas (armaduras 

horizontais), e nos certificar de que todos os pontos de graute verticais sejam 

preenchidos, para isso podemos utilizar a armação dos grautes para vibração; 

A Fotografia 6 nos mostra as canaletas já grauteadas. 

 

Fotografia 6 – Primeira elevação finalizada e canaletas grauteadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tauil (2010). 
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3.3 SEGUNDA ELEVAÇÃO 

 

Além dos cuidados tomados na execução da etapa anterior, novos cuidados deverão 

ser tomados, pois nesta etapa será acrescida a colocação os gabaritos para garantir as 

dimensões dos vãos de janelas. A segurança dos colaboradores também deve ser ressaltada, 

pois serão utilizadas plataformas para elevação das alvenarias. Segue abaixo alguns cuidados 

que devemos ter durante a execução da segunda elevação: 

a) como foi feito no inicio da marcação, as janelas de grauteamento devem ser 

deixadas na primeira fiada após as canaletas grauteadas, pois serão por essas 

janelas que será feita a limpeza dos resíduos  deixados durante a execução da 2ª 

elevação; 

b) atentar-se para a colocação dos gabaritos de portas e janelas, eles irão garantir a 

medida correta do vão, para que quando chegue a etapa de instalação das 

esquadrias (metálica ou madeira), seja essa uma etapa rápida e prática; 

c) verificar em projeto os passantes elétricos e hidráulicos, para que estes sejam 

executados durante o levante da alvenaria, evitando quebra posterior; 

d) não podemos esquecer-nos de colocar as vergas nas portas, janelas e balancins, 

essas vergas são feitas com os próprios blocos canaleta grauteados; 

e) após o grauteamento, verificar se as janelas de graute sofreram deformação, para 

que sejam corrigidas enquanto o graute ainda não endureceu; 

f) os mesmos cuidados na primeira elevação com a geometria da parede devem ser 

tomados nessa segunda etapa; 

Depois da alvenaria concluída alguns itens devem ser conferidos, para que se obtenha 

o máximo de qualidade e trazer economia quando se iniciar o acabamento, dentre eles 

podemos citar os itens relacionados a seguir: 

a) prumo de paredes internas e externas – tolerância admissível menor ou igual a 2 

mm, 100% das paredes internas e externas deverão ser conferidas; 

b) esquadro em áreas frias – tolerância admissível menor ou igual a 2 mm, deverá ser 

conferido com esquadro de alumínio de 0,80 x 1,00 m, sendo posicionado em 3 

pontos, rodapé, meio e alto. 

c) aspectos visuais – sem fissuras ou trincas, juntas verticais e horizontais totalmente 

preenchidas, sem segregação de concreto após a concretagem, ausência dos arames 
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utilizados no tamponamento das janelas de inspeção e limpeza dos pontos de 

grautes. 

Na Fotografia 7 podemos observar a execução da segunda elevação. 

 

Fotografia 7 – Elevação da segunda elevação 

 
Fonte: Anuário PINI (2013). 
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4 PATOLOGIAS 

 

Patologia significa falha, disfunção, defeito que altera a estética ou a função da 

edificação ou de qualquer parte constituinte. Nas construções é a ciência que busca estudar os 

defeitos dos materiais, dos componentes, dos elementos ou da edificação de forma global, 

diagnosticando suas causas e estabelecendo seus mecanismos de evolução, formas de 

manifestação, medidas de prevenção e de recuperação. 

Segundo a Associação Brasileira da Construção Industrializada - ABCI (1990), o 

surgimento do termo patologia se deu através da análise do homem às falhas ocorridas, 

baseando-se nos princípios nos estudos dos materiais, da estabilidade das estruturas, da 

mecânica dos solos, da física e da química. 

Richter (2007) afirma que a principal forma de manifestação patológica em alvenarias 

e a mais observada pelos leigos são as fissuras. As formas de manifestações das fissuras de 

alvenaria são diversas. Manifestam-se em paredes de alvenaria sob a forma de fissuras de 

direção predominantemente vertical, horizontal ou diagonal (RICTHER, 2007). 

As fissuras e as trincas são de grande importância, devido principalmente a três 

aspectos fundamentais: o aviso de um estado perigoso para a estrutura, o desempenho da 

edificação durante sua vida útil (estanqueidade à água, durabilidade, isolação acústica, etc.) e 

o constrangimento psicológico que as fissuras das paredes exercem sobre os usuários 

(THOMAZ, 1989). 

A utilização de novos métodos construtivos para substituir os métodos convencionais, 

tem utilizado novos materiais e tornando mais frequentes o surgimento de patologias, 

principalmente, as fissuras. Isso ocorre devido os prédios modernos utilizarem paredes mais 

finas, com espessura de meio tijolo, tornando-os mais econômicos. Assim, o envelope do 

prédio fica mais suscetível a movimentações causadas por variações de temperatura e 

umidade, sobrecarga, erros de execução, qualidade dos materiais, erros de projeto, recalque de 

fundações, entre outros. 

 

4.1 MECÂNICA DA FRATURA 

 

A mecânica da fratura é um conceito presente neste trabalho para melhor explicar o 

surgimento de fissuras em qualquer tipo de material. É o estudo da resistência dos materiais 

sólidos que contém fissuras pré-existentes sob a ação de cargas aplicadas. 
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O estudo das tensões, no que se refere às fissuras, é de grande importância na 

determinação da carga estática máxima e da vida de fadiga dos componentes, sendo que a 

presença de fissuras podem significantemente debilitar a estrutura e reduzir a sua vida útil 

(EFFTING, 2004). 

Devido à presença de descontinuidades internas e superficiais nos materiais, a 

Mecânica da Fratura surgiu em função das limitações na aplicação dos conceitos tradicionais 

de elasticidade para prever o comportamento estrutural dos mesmos. 

Segundo López (2005) a propagação da fissura pode ocorrer de três formas, 

classificados segundo o tipo de movimento cinemático observado nos lados da fratura, 

conforme segue: 

a) modo I, o qual se dá devido a esforços de tração e se caracteriza pela separação das 

faces da fratura; 

b) modo II se dá pelo esforço de cisalhamento, caracterizando-se pelo 

escorregamento de uma face sobre a outra; 

c) modo III ocorre pela ação de esforços de torção, separando-se as faces de modo a 

provocar o rasgamento. 

Podemos visualizar estes modos de propagação no Desenho 12. 

 
Desenho 12 – Modos de propagação das fraturas. 

Fonte: Fortes (2003). 

 

A propagação de uma fissura pode ocorrer individualmente de um modo, assim como 

pela combinação deles, onde se denomina de modo misto para este último caso. 

Assim, o conceito da Mecânica da Fratura nos permite entender o surgimento de 

fissuras nos materiais estudados neste trabalho, de forma que, essa patologia é muitas vezes 

uma característica do próprio material. 
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4.2 FISSURAÇÃO 

 

As alvenarias, em função da natureza dos seus componentes, apresentam bom 

comportamento às solicitações de compressão, não ocorrendo o mesmo em relação às 

solicitações de tração, flexão e cisalhamento, sendo estas as causas da maioria dos casos de 

fissuras em alvenarias estruturais. Outro fator importante é a heterogeneidade dos diferentes 

materiais utilizados na composição da parede (blocos, tijolos, argamassa, aço e graute, com 

diferentes propriedades físicas e mecânicas). 

Além destas propriedades, existem outros fatores que influenciam o comportamento 

mecânico das paredes (BAUER, 2007): 

a) geometria, esbeltez, disposição das paredes contraventantes, rugosidade superficial 

e porosidade do componente de alvenaria; 

b) índice de retração, poder de aderência, consumo de aglomerantes e poder de 

retenção de água da argamassa de assentamento; 

c) amarrações, cintamentos, disposição e tamanho dos vãos de portas e janelas; 

d)  enfraquecimento provocado pelo embutimento de tubulações, rigidez dos 

elementos de fundação, geometria do edifício, etc. 

Thomaz (1989 apud RICHTER, 2007), relata os seguintes fatores como intervenientes 

na resistência final da alvenaria a esforços de compressão causados pelo peso próprio e 

carregamento vertical: 

a) a resistência da alvenaria é inversamente proporcional à quantidade de juntas de 

assentamento; 

b)  a resistência da parede não varia linearmente com a resistência do elemento de 

alvenaria e nem com a resistência da argamassa de assentamento; 

c) de forma geral, as fissuras em alvenaria carregadas axialmente começam a surgir 

muito antes de serem atingidas as cargas-limite de ruptura. 

As fissuras podem ser classificadas de acordo com o tamanho de sua abertura. 

Entretanto, sua classificação é bastante divergente entre alguns autores. Segundo Bidwell 

(1977 apud DUARTE, 1998) as fissuras podem ser classificadas em finas (<1,5mm), médias 

(1,5 a 10 mm) e largas (>10mm). Thomaz (1989 apud DUARTE, 1998) classifica como 

muito leves fissuras com abertura inferior a 1 mm, leves de 1mm a 5mm, moderadas de 5mm 

a 15mm e severas superiores a 15mm.  
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Ocupando o primeiro lugar na sintomatologia em alvenarias estruturais de blocos 

vazados de concreto, a identificação das fissuras e de suas causas é de vital importância para a 

definição do tratamento adequado para a recuperação da alvenaria. A configuração da fissura, 

abertura, espaçamento e, se possível, a época de ocorrência (após anos, semanas, ou mesmo 

algumas horas), podem servir como elementos para diagnosticar sua origem (BAUER, 2007). 

 

4.3 FISSURAS VERITICAIS 

 

O carregamento excessivo aplicado às paredes pode resultar em fissuras direcionadas 

nas juntas de assentamento, podendo ainda seccionar as unidades da alvenaria, nesse caso, os 

blocos vazados de concreto. 

Segundo Bauer (2007), nas juntas de assentamento, as fissuras ocorrem quando a 

resistência à tração do bloco vazado de concreto é superior à resistência à tração da 

argamassa. Já quando a unidade secciona a resistência à tração do bloco vazado de concreto é 

igual ou inferior à resistência à tração da argamassa. No Desenho 13 podemos observar as 

duas situações. 

 
Desenho 13 – Fissuras em juntas de assentamento e seccionando as unidades. 

Fonte: Bauer (2007) 

 

Ainda segundo Bauer (2007), sob a ação de cargas uniformemente distribuídas, 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 das alvenarias por higroscopicidade, capacidade que alguns materiais possuem de 

absorção de água, ocorrerá com maior intensidade nas regiões da obra mais sujeitas à ação da 
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umidade como, por exemplo, cantos desabrigados, platibandas, base das paredes, etc. A 

demonstração dessas fissuras podem ser visualizadas nos Desenhos 14 e 15. 

 
Desenho 14 – Fissuras causadas por cargas uniformemente distribuídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

Desenho 15 – Fissuração vertical da alvenaria provocada por higroscopicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

No caso de carregamentos desbalanceados, sapatas corridas ou vigas de fundação 

muito flexíveis, poderão provocar o surgimento de fissuras nas alvenarias estruturais. Como 

exemplo, podemos citar a sobrecarga que se concentra próxima de grandes aberturas inseridas 
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nas paredes estruturais, como peitoris de janelas, onde o trecho sob a abertura acaba sendo 

solicitado à flexão, surgindo fissuras verticais nas proximidades dos peitoris, conforme 

Desenho 16, (BAUER, 2007). 

 

Desenho 16 – Fundação contínua solicitada por carregamento desbalanceado: fissuras de flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

Segundo Thomaz (1989), há ocorrências de fissuração vertical no topo da alvenaria 

como também na base, causados pela deformação da viga de fundação ou pelo recalque 

diferencial de fundações com maior amplitude nas extremidades, podendo ser causado 

também por deformação de trechos em balanço. No Desenho 17 podemos observar estas duas 

situações de aparição de fissuras, base e topo. 

 

Desenho 17 – Fissuração devido à deformação da viga de fundação ou recalque. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Thomaz (1989). 
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4.4 FISSURAS INCLINADAS 

 

As fissuras inclinadas aparecem consideravelmente na alvenaria estrutural devido à 

concentração de tensões próximas aos vértices de portas e janelas, devido a considerável 

concentração de tensões no contorno dos vãos. No caso de inexistência ou 

subdimensionamento de vergas e contravergas, as fissuras se desenvolverão a partir dos 

vértices das aberturas (BAUER, 2007.). No Desenho 18 é possível visualizar esse tipo de 

fissura causada pela atuação de cargas uniformemente distribuídas. 

 
Desenho 18 – Fissuração próxima de vãos devido à atuação de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

Bauer (2007) cita ainda que, 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, conforme Desenho 19. Recalques diferenciais, ocorridos por falhas de projeto, 

rebaixamento do lençol freático, falta de homogeneidade do solo ao longo da construção, 

compactações diferenciadas de aterros e interferência de fundações vizinhas provocarão 

fissuras inclinadas em direção ao ponto onde ocorreu o maior recalque, conforme Desenhos 

20 e 21. 
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Desenho 19 – Fissuraçã pela atuação de cargas concentradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

Desenho 20 – Fissuras inclinadas provocadas por recalque diferencial (solo não homogêneo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 
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Desenho 21 – Fissuras inclinadas por recalque diferencial (interfência da fundação vizinha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bauer (2007). 

 

4.5 FISSURAS HORIZONTAIS 

 

As fissuras horizontais não possuem ocorrências em grande número, comparada as 

fissuras inclinadas. Na maioria das vezes, sua presença deve-se a características dos materiais 

e não a fatores de carregamento vertical, entretanto, podendo ocorroer pelo esmagamento da 

argamassa das juntas de assentamentos quando submetidas a flexocompressão (BAUER, 

2007). Podemos observar o esmagamento da argamassa no Desenho 22. 
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Desenho 22 – Fissura horizontal na base da alvenaria provocada por flexo-compressão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Segundo Scartezini (2002 apud RICHTER, 2007), as fissuras horizontais podem ser 

causadas também pelo fenômeno físico da retração, que ocorre com os materiais de base 

cimentícia, no qual, o volume inicialmente ocupado pelo material no estado plástico diminui 

de acordo com as condições de umidade do sistema e a evolução da matriz de cimento. 

Em função da trabalhabilidade necessária, os concretos e argamassas normalmente são 

preparados com água em excesso, que segundo Thomaz (1989 apud RICHTER, 2007), 

acentua a retração através da insolação. 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, como mostrado no Desenho 

23. 
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Desenho 23 – Fissuras horizontais provocadas pela retração de secagem das lajes de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Thomaz (1989). 

 

Thomaz (1989 apud RICHTER, 2007), ainda descreve três maneiras de retração que 

ocorrem em produtos preparados com cimento no estado endurecido ou em processo de 

endurecimento: 

a) química: a reação química entre o cimento e a água se dá com redução de volume; 

devido às grandes forças interiores de coesão, a água combinada quimicamente (22 

a 32%) sofre uma contração de cerca de 25% de seu volume original; 

b) por secagem: a quantidade excedente de água, empregada na preparação do 

concreto ou argamassa, permanece livre no interior da massa, evaporando-se 

posteriormente, tal evaporação gera forças capilares equivalentes a uma 

compressão isotrópica da massa, produzindo a redução de seu volume; 

c) por carbonatação: a cal hidratada liberada nas reações de hidratação do cimento 

reage com o gás carbônico presente no ar, formando carbonato de cálcio; esta 

reação é acompanhada de uma redução de volume, gerando a chamada retração por 

carbonatação. 

As paredes de alvenaria estrutural e as lajes de concreto armados estão sujeitos a 

variações de temperatura, sazonais ou diárias que repercutem em variações dimensionais dos 
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materiais de construção (dilatação ou contração). A magnitude da movimentação vai depender 

das características físicas dos materiais, do gradiente de temperatura e da frequência com que 

ocorre esta variação. Se a movimentação das partes da construção é restringida pelos diversos 

vínculos que envolvem os elementos e componentes, surgem tensões que poderão provocar o 

aparecimento de fissuras. Segundo Duarte (1998), outro fator que pode influenciar no 

aparecimento de fissuras no último pavimento é diferença entre módulo de elasticidade e 

coeficiente de dilatação térmica. Basso (1997) comenta que o surgimento das fissuras está 

relacionado à deficiência de resistência ao cisalhamento que pode ocorrer nas alvenarias 

posicionadas logo abaixo dos pavimentos de cobertura, como mostra o Desenho 24. Isso 

devido à combinação de dois fatores: um devido às paredes abaixo da cobertura estarem 

sujeitas a menores compressões e por a laje de cobertura estar sujeita à maior solicitação 

térmica. 

 
Desenho 24 – Fissura horizontal na interface da laje de cobertura e a alvenaria inferior. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Duarte (1998) 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 Para o estudo de caso foi escolhido um canteiro de obras de um empreendimento 

residencial composto por quatro torres de treze pavimentos, realizado pela empresa X, assim 

referida no trabalho, localizado na região metropolitana de São Paulo. Foi realizada vistoria 

visual por amostragem dos ambientes, buscando identificar falhas executivas das alvenarias 

estruturais, que possam gerar futuras patologias e anomalias à estrutura ou revestimento das 

unidades habitacionais. 

 Através do representante da empresa X que acompanhou o estudo, e seguindo um 

roteiro de perguntas, foram coletadas informações a respeito dos procedimentos adotados 

relacionados ao método executivo, treinamentos e capacitação da mão de obra operacional e 

técnica. Infelizmente não foi possível acompanhar e evidenciar o levante das alvenarias, mas 

sim os serviços já concluídos.  

 No canteiro de obras foi possível identificar uma falha no processo de execução no 

que diz respeito ao armazenamento dos materiais, principalmente dos blocos de concreto 

vazados (família de 14 cm) a serem utilizados nas alvenarias estruturais, como é evidenciado 

pela Fotografia 8.  

 
Fotografia 8 – Armazenamento dos blocos de concreto no canteiro. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 
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Os blocos estão mal empilhados e pode-se observar que estão molhados. É 

recomendável que os blocos sejam cobertos em caso de chuvas intensas e longas, pois o 

excesso de umidade prejudicará o assentamento, influenciando na união entre os componentes 

(bloco e argamassa), aumentando o risco de fissuração.  

No interior das unidades habitacionais foram identificadas algumas falhas da mão de 

obra operacional, que certamente aumentam as chances do surgimento de fissuras. Na 

Fotografia 9 é possível visualizar blocos estruturalmente não íntegros, rachados e quebrados 

(indicados pela seta na cor branca). O elemento mais danificado trata-se de um bloco canaleta, 

por estar localizado na quinta fiada da parede, alcançando a altura de peitoril. Estes danos 

provavelmente ocorreram após a conclusão da parede, ocasionados pelos serviços 

subsequentes, como os serviços de carpintaria da laje superior. 

 

Fotografia 9 – Alvenaria estrutural com blocos rompidos e danificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

Nota-se que além dos elementos danificados, há percolação de água do meio externo 

para o interno, evidenciando que a estanqueidade da parede está comprometida (indicadas 
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pelas setas na cor vermelha). Senão tratadas as infiltrações, estas podem resultar em menor 

durabilidade da estrutura. 

Foram encontradas algumas elevações com juntas secas, que comprometem a 

continuidade estrutural da alvenaria, como mostra a Fotografia 10, acarretando na má 

distribuição uniforme dos esforços solicitantes, o que proporcionará possíveis fissuras no 

revestimento interno, além de interferir também diretamente na estanqueidade da parede. 

 
Fotografia 10 – Alvenarias com juntas secas verticais entre os blocos de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

Foi observado que a empresa X adota a utilização de ferro U para executar a 

amarração no encontro das alvenarias perpendiculares, das alvenarias ao invés do traspasse, 

como evidenciado na Fotografia 11. Apesar desta técnica não ser considerada como ato falho 

do processo executivo, esta acarreta no surgimento de diversas juntas prumo nas alvenarias 

(indicadas pelas setas na cor vermelha), o que proporcionará fissuras no revestimento interno, 

caso não sejam utilizadas telas plásticas para suportar a movimentação dessas juntas.  
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Fotografia 11 – Amarração das alvenarias perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

 Cabe comentar a boa prática na utilização correta das janelas de inspeção dos pontos 

de graute (indicadas pelas setas na cor azul), tanto na primeira fiada quanto na sexta, o que 

possibilita a limpeza e a contraprova de que o graute ocupou integralmente os vazados do 

bloco. 

 Tratando ainda das amarrações, foi identificada a boa prática do uso de telas metálicas 

para executar a amarração entre as alvenarias estruturais e as convencionais (vedações), 

apresentadas na Fotografia 12. 
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Fotografia 12 – Uso de telas metálicas na amarração entre a estrutura e a vedação. 

  
Fonte: Acervo pessoal do autor (2012). 

 

Nota-se que as telas são fixadas com pinos de aço nas argamassas, para que seja feita a 

correta amarração entre as alvenarias de vedação perpendiculares às alvenarias estruturais. 

Questionado sobre os procedimentos adotados pela empresa X, no intuito de evitar que 

falhas de execução como as apresentadas sejam minimizadas, ou até mesmo extintas, o 

representante ressaltou os treinamentos periódicos aos operários (terceirizados) e à equipe de 

fiscalização das obras (mestres, encarregados estagiários, e outros).  

A empresa X possui instruções de trabalho detalhados para cada atividade, que são 

utilizadas como ferramenta nos treinamentos, possibilitando a padronização dos trabalhos e 

das tolerâncias durante a fiscalização e conferência.  

Além do treinamento teórico, há também a troca de experiências entre as obras, onde 

através de visitas, a engenharia e a equipe de fiscalização, compartilham as dificuldades que 

cada obra tem enfrentado, e quais atitudes foram tomadas para solucioná-las. 

 Por fim, o representante afirmou que a empresa tem investido cada vez mais nos 

treinamentos, devido à deficiência da capacitação dos operários (neste caso terceirizados), 

sobrecarregando a equipe de fiscalização, gerando custos adicionais com equipes maiores, 

retrabalhos e manutenções pós-chaves. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram abordados aspectos importantes relativos à fissuração das 

alvenarias estruturais com o auxílio de referencial teórico sobre o tema. Dentre as causas de 

fissuração das alvenarias, procurou-se identificar as possíveis origens dos fenômenos 

patológicos e se foram provocados devido a falhas relacionados às etapas de execução, 

especificamente a baixa capacitação da mão de obra e precariedade de fiscalização. 

De modo geral, foram citados os mecanismos de formação que levam a fissuração nas 

alvenarias estruturais e os fatores que influenciam na resistência final das paredes na fase de 

execução de edifícios. Sobre a previsibilidade de fissuras, houve a intenção de analisar a 

ocorrência de fissuras de acordo com o comportamento das alvenarias no que tange o 

processo executivo. 

Com base na pesquisa realizada, pode-se concluir que a maioria das ocorrências 

patológicas são geradas durante a fase de execução, englobando gerenciamento e controle, 

através de falhas humanas cumulativas ou não. Cabe salientar que a precariedade na 

compatibilização e detalhamento dos projetos, influencia diretamente no bom desempenho 

das atividades de campo. Estas falhas certamente implicarão em erros de interpretação e 

retrabalho, gerando atrasos e aumento de custo das atividades, permitindo a adoção de 

adaptações por meio de recursos técnicos emergenciais e consequentemente o surgimento de 

patologias. Deve-se acrescentar também a possibilidade da má concepção do projeto. 

Além destes, pode-se concluir também que a devida aplicação das vergas e contra-

vergas, para a correta distribuição das tensões suportadas pela alvenaria, deve ser alvo de 

preocupação da equipe de produção e fiscalização, pois os vãos da alvenaria são pontos 

frágeis da estrutura. Há outros processos que merecem atenção especial, sendo eles o 

assentamento dos blocos, não permitindo a existência de juntas secas, e a amarração das 

alvenarias, evitando fissuração vertical.  

É evidente que o surgimento de patologias interfere diretamente no resultado do 

empreendimento, pois afetarão de maneira direta ou indireta os usuários, podendo elas ser de 

caráter estético e visual, como fissuras nos revestimentos ou até mesmo de maior gravidade, 

como falta de estanqueidade e fissuração excessiva da estrutura, diminuindo a durabilidade e 

solidez da edificação, acarretando em transtornos e insatisfação. 
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No estudo de caso foi possível identificar falhas de execução comuns nos canteiros de 

obras, tais como mau armazenamento de materiais e existência de juntas secas entre os 

blocos, aspectos estes, que fragilizam a alvenaria.  

Juntando estas evidências às informações obtidas do representante da empresa X, 

pode-se afirmar que as falhas encontradas são de origem operacional e não de má concepção 

de projeto. Com isso, fica nítida a influência da baixa capacitação da mão de obra 

operacional, somada a precariedade na fiscalização, no surgimento de patologias, no caso 

específico deste trabalho, as fissurações. 

Desta maneira, se faz necessário que as construtoras e/ou construtores, intensifiquem a 

boa prática de efetuar treinamentos periódicos aos colaboradores, e que adotem critérios 

ríspidos de seleção, no caso da utilização de prestadores de serviço terceirizados, no que tange 

a capacitação da mão de obra. A adoção de manuais técnicos e a criação de roteiros 

construtivos podem auxiliar no processo de capacitação, além de viabilizar a padronização 

entre obras. Com isso, é possível identificar as falhas construtivas, através da análise 

quantitativa do surgimento das patologias, apontando que processo deve ser corrigido, 

acarretando na diminuição do surgimento das mesmas. 
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