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RESUMO 

O desafio que os construtores enfrentam hoje para adequar-se à nossa realidade 

sócio-econômica exige .1tenção especial; não se pode mais deixar de associar a construção 

.habitacional, mesmo em pequena escala, com sistemas que possibilitem rapidez de execução, 

qualidade e economia. 

No presente trabalho, propõe-se aos engenheiros e profissionais de cada área, 

desenvolver com criatividade, projetos racionais que aumentem os beneficios e diminuam as 

improvisações e desperdício no canteiro de obras. 

Neste sentido, é apresentado um sistema construtivo ajustado às nossas condições, 

de execução simples e custos relativamente baixos. 
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ABSTRACT 

The challenge that the building contractors face today to fit in with our social and 

economic reality requires special attention; we can't help associating the home buildings 

constmction, even in a few units, to systems that make possible quality, economy and execution 

quickness. 

This work, enables the engineers, to develop with creativity, racional projects that 

encrease the benefits and reduce improvisation and buildings-under-construction squandering. 

Therefore, it is presented a construtive system ajusted to our conditions, with a 

simple execution and relatively low costs. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. Formulação da dissertação e dos objetivos 

Nos últimos anos, os esforços de modernização da construção civil estão 

assumindo novas fonnas. Apesar das crises cíclicas, da. economia vulnerável aos episódios políticos 

e a carência de investimentos, a engenharia brasileira continua sobrepondo-se às dificuldades 

decorrentes desses fatores e buscando terreno firme onde se apoiar. 

Passada a fase das grandes obras e o "boom" imobiliário, a sobrevivência 

virou uma arte exercida pelos ousados e competentes. 

A construção civil, dentro de um mercado cada vez mais competitivo, 

encontra-se ainda nos estágios primitivos da evolução da qualidade. 

Há, por exemplo, empresas que preferem entrar no mundo da qualidade 

investi!Ído em recursos humanos. Criam escolas no canteiro, promovem treinamentos, buscam a 

polivalência dos operários e conseguem com isso, aumentar a produtividade, reduzir erros e 

principalmente baixar a rotatividade da mão-de-obra. 

A idéia de motivar os trabalhadores para a qualidade, pela participação de 

todos os integrantes em todas as fases do processo, com uma motivação direcionada a se conseguir 

a qualidade, deve-se começar pelo projeto até o engenheiro residente que deve conduzir o processo 

de melhoria. 

Elas podem começar com ações simples; só o fato de serem chamados para 

conversar após o expediente já representa um reconhecimento profissional para eles; planejar 

pontos de inspeção dos serviços em execução, onde um supervisor ou o próprio operário que está 
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executando faz uma checagem de medidas, alinhamentos e prumos. Esses cuidados evitariam 

desperdício. 

Com este trabalho, pretendemos apresentar oportunidades que são 

desperdiçadas nas etapas de projeto, para dotar as obras de maior racionalidade. A margem desse 

problema há outros que dizem respeito à qualidade da execução da construção civil Se por um 

lado vemos crescer o número de construtoras atentas ao código de defesa do consumidor, por 

outro a escassez de recursos leva à redução de custos, e esta por sua vez, à queda da qualidade das 

construções. Nessa área, o consumidor muitas vezes até por desconhecimento, não exige qualidade. 

Se as empresas atentassem para as vantagens que trazem, certamente só a 

redução do desperdício poderia bancar a implantação dos programas de qualidade e ainda 

sobrariam recursos. 

Neste trabalho, apresenta-se algumas alternativas que aplicadas à construção 

civil, possam trazer uma contribuição para a evolução tecnológica do sistema construtivo em 

alvenaria estrutW'al com blocos de concreto. 

1.2. Estruturação do trabalho 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa é desenvolvida ao longo de 6 

capítulos, além da Introdução e Conclusão descritos a seguir. 

No capítulo 2 "Alvenaria EstrutW'al com Blocos de Concreto", são 

discutidos os primeiros conceitos ligados a este tema. 

No capítulo 3 "Materiais- Tecnologia e Controle", capítulo 4 "O Edificio" e 

capítulo 5 "Administração de Pessoal na Obra", traça-se um panorama da importância e influência 

exercida pelos materiais, orientação do edificio e administração de pessoal. No capítulo 6 
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"Propostas de Racionalização das Técnicas Construtivas". Finalmente, no capítulo 7, apresentam-se 

as conclusões do trabalho, ressaltando todos os resultados obtidos e espera-se trazer uma 

contribuição para o avanço tecnológico deste sistema construtivo, para que somados a esforços de 

outros pesquisadores possam otimizar e aperfeiçoar as técnicas existentes. 



16 

CAPÍTI.JL02 

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO 

A Alvenaria é uma das fonnas mais antigas de estrutura adotada pelo 

homem, e apesar de executada "in loco", emprega elementos pré-moldados que estão ligados entre 

si por uma argamassa de rejuntamento. 

A capacidade estrutural das alvenarias sendo bastante limitada, não permitia 

o desenvolvimento das construções, obrigando os construtores a procurar outros tipos de estruturas 

que pudessem atendê-los em seus projetos mais arrojados. 

Com o advento das estruturas metálicas e de concreto armado, a alvenaria 

praticamente passou a ser usada estruturalmente apenas em edificações de pequeno porte ou então 

como elementos de vedação. 

Atualmente, com a fabricação de blocos de concreto de alta resistência, 

voltou-se a utilizar as alvenarias como estruturas. 

A origem do sistema é norte-americana e sua implantação nos grandes 

centros urbanos do país, mostrou ser um método de construção rápida e com economia no custo 

:final da obra. 

Em São Paulo, já se construiu uma centena de edifícios residênciais de 

quatro pavimentos, alguns com oito e doze pavimentos e até dezoito pavimentos. 

Podendo-se construir também, hotéis, barracões comerciais e industriais, 

escolas, piscinas, silos, muros de animo, caixas d'água, portarias, cabines de forças, etc. 



17 

As estruturas de elementos pré-moldados de concreto, em vista da rapidez 

de execução e menor custo, estão cada vez mais adotadas em nosso meio, face à nossa carência de 

habitações. 

2.1. Generalidades sobre o método 

O grande diferencial do Sistema de Alvenaria Estrutural reside no fato de 

utilizar a própria parede corno estrutura, não criando um impasse diferenciado, ao contrário, 

racionalizando a obra e pennitindo maior rapidez e custos menores, custos estes que se traduzem 

muna economia de aproximadamente 30%. - ?' 
- !/C -

2.2. Aspectos técnicos 

Esse sistema pré-moldado com elementos sobrepostos se utiliza de blocos de 

concreto estruturais vazados, constituidos de areia, pedra, cimento e água, compactados em 

equipamentos especiais e com alta tecnologia. 

Possui ainda como características próprias, a precisão nas dimensões, arestas 

vivas, textura uniforme, minirna quebra durante o transporte e resistência a grandes esforços de 

compressão (ver figura 1 ). 

Somente estas caracterisúcas já proporcionam uma edificação tão ou mais 

durável quanto o sistema tradicional. 
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FIGURA 1 Dimensões dos blocos de concreto 

2.3. Economia 

Alguns itens são fundamentais para proporcionar o máximo de economia e 

eficiência ao Sistema de Alvenaria Estrutural: Projeto Arquitetônico, Flmdações, Rapidez na 
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Execução, Argamassa de Assentamento, Groute, Armadura e V ergas de Respaldo, Tubulação 

Elétrica e Hidráulica, Batentes, Caixilhos e Revestimentos. 

2.3.1. Projeto arquitetônico 

Este deve ser executado de tal fonna que o arquiteto trabalhe em conjWito 

com os engenheiros calculista, hidráulico e eletricista e chegue a um projeto detalhado, com uma 

coordenação simplificada que permita o alinhamento das paredes e o caráter repetitivo dos 

pavimentos. A partir daí, obtem-se racionalidade de espaços, economia e esmero plástico 

condizente com a estética do Sistema. 

2.3.2. Fundações 

A escollia da fundação vai depender do tipo do terreno, qualidade do solo e 

quantidade de carga. 

Os tipos mais usuais para a alvenaria estrutural são: sapata conida, radier e 

estaca (ver figura 2). 
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IMPERMEABIUZAcÃO 

FERRAGEM 

ESTACA 

ARRANQUE NA FUNDA ÃO 

FIGURA 2 Tipos de fundações - sapata conida, radier e estaca. 
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2.3.3. Rapidez na execução 

A construção de edifícios pelo Sistema de Alvenaria Estruru.ral difere 

substancialmente do sistema construtivo tradicional pela redução, quando não pela eliminação de 

mão-de-obra especializada como carpinteiros e annadores, pois a não inclusão de pilares e vigas na 

alvenaria faz com que as formas de madeira sejam desnecessárias. 

A equipe de pedreiros e serventes é treinada rapidamente e adquire 

habilidade para facilmente fazer o assentamento dos blocos com maior precisão de nível e prumo. 

Projetos já executados nos mostram que a eficiência global do terceiro e 

quarto pavimentos, obedecendo a um ritmo contínuo é praticamente o dobro do inicial. Além 

disso, quando se chega ao terceiro pavimento, o primeiro e o segundo já estarão prontos para o 

acabamento, pois as tubulações hidráulicas e elétricas acompanham a elevação das paredes. 

A velocidade da construção poderá ser aumentada com grande eficiência 

utilizando lajes pré-moldadas ou pré-lajes que dispensam o uso de equipamentos especiais e mão

de-obra especializada (ver :figura 3 ). 
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FIGURA 3 Lajes pré-moldadas - montagem e concretagem. 
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2.3.4. Argamassa de assentamento 

A argamassa de assentamento (ver figuras 4 e 5), possuindo como .fimção, 

ligar os componentes da estrutura e vedar as juntas contra a entrada de água, tem como 

componentes cimento, cal, areia, e tem como propriedades: 

-cimento: resistência e durabilidade; 

- cal: trabalhabilidade da argamassa, retenção de água e plasticidade; 

- areia: enchimento e resistência da mistura. 

FIGURA 4 Bisnaga e collier de pedreiro 
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FIGURA 5 Sequência de assentamento dos blocos de concreto utilizando a 

bisnaga [FRANCO, 1992]. 
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Dependendo do tipo de obra onde o Sistema de Alvenaria Estrurural é 

empregado, adota-se um tipo de traço de acordo com a tabela 1 da ASTM-C270. 

TABELA 1 Traço prático de argamassa para obra/lata de 18litros. 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

TIPOM-17,5 TIPOS- 12,6 TIPO N- 5,3 TIPO O- 2,5 

:rvn>a :rvn>a :rvn>a :rvn>a 

CIMENTO I LATA I LATA I LATA lLATA 

CAL 1/4LATA 112LATA !LATA 2LATAS 

AREIA :MÉDIA 3 e 112LATAS 4 e l/2LATAS 6 e 1/2LATAS 10 e 112 LATAS 

ARGAMASSA TIPO M -Recomendada para alvenaria em contato com o solo, tais como: 

fundações, muros de animo, etc. Possui alta resistência à compressão. 

ARGAMASSA TIPO S - Recomendada para alvenaria sujeita a esforços de flexão. É de boa 

resistência à compressão e à tração quando confinada entre as tmidades. 

ARGAMASSA TIPO N -Recomendada para uso geral em alvenaria expostas, sem contato com o 

solo. É de média resistência à compressão e boa durabilidade. 

ARGAMASSA TIPO O -Pode ser usada em alvenaria de unidades maciças onde a tensão de 

compressão não ultrapasse O, 70 MPa e não esteja exposta em meio agressivo. É de baixa 

resistência à compressão e conveniente para o uso em paredes de interior em geral 
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2.3.5. Groute 

É uma argamassa com agregados miúdos destinados ao preenchimento dos 

vázios dos blocos nos locais especificados pelo projetista. de estrutura. 

Seus componentes são: areia, pedrisco, cal e cimento (ver tabela 2). 

TABELA 2 Groute- 22,0 .MPa!Lata 18litros. 

Cimento !lata 

Cal 1110 lata 

Areia grossa 3latas 

Pedrisco 2latas 

O groute é colocado nos furos onde há armadura, nas canaletas a meio pé 

direito e na fiada de respaldo onde também se coloca armadura horizontal 

O groute, assim como o bloco e a argamassa de assentamento são elementos 

de formação da parede estrutural (ver figura 6). 
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FIGURA 6 Locais especificados para preenchimento dos vazios dos blocos 

com groute. 



2.3.6. AnDadura e vergas de respaldo 

A armadura, em barras retas colocadas nos pontos de groute, são pré

detemrinadas pelo engenheiro calculista. A amarração das paredes pode ser na forma de grapas em 

"U" ou "L" em confomridade com o projeto. 

Canaletas de concreto pré-fabricadas perfazem as vergas de respaldo 

acentuando a simplificação do Sistema (ver :figuras 7 e 8). 

As armaduras são colocadas ao longo das aberturas, nas intersecções de 

paredes (externas e internas), nas cintas, vergas e contravergas. 

Nos vãos de até 1,50 m para portas e janelas, deve haver uma verga e 

contraverga compostas de blocos canaletas com no mínimo duas barras de aço 6 mm e preenchidos 

por concreto (ver figura 8). 

Admite-se que deve haver um avanço de pelo menos 40 em (1 bloco) além 

do vão, para cada lado das vergas e contravergas. 

Os pilares são usuahnente levantados nos pontos onde se tem cargas 

concentradas elevadas ou quando for necessário absorver esforços horizontais devido à ação do 

vento, emijecendo o conjunto da parede. Eles podem estar incorporados ao painel de alvenaria ou 

isolados (ver figura 9). 

A amarração mais adequada é a amarração direta, porém, nem sempre ela é 

possível Nestes casos, unlizam-se grampos ou aços horizontais para unir uma parede a outra. (ver 

:figuras 10 e 11 ). 
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FIGURA 7 Detalhe de vergas usando blocos canaletas [ABCI, 1990]. 
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FIGURA 8 Detalhe de verga e contra-verga [ AB~ 1.990]. 
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FIGURA 9 Detalhe de pilares incorporados ou isolados ao painel de 

aiwnaria. 
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l 

~--------------------------------------------------~ .------------------------------------------------------, 

i!? FIADA 2!? FIADA 

FERROS HORIZONTAIS EM l. (p/paredes de topaque não necesslfam de ponto de GROUTE 

FIGURA 10 Detalhe de amarração para unir uma parede a outra 

[ABCI, 1990]. 



FIGURA 11 Amarração da parede interna com parede externa 

[ABCI, 1990]. 
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2.3. 7. Tubulação elétrica e hidráulica 

Como os engenheiros elétricistas e hidráulicos traba1ham em conjunto com o 

arquiteto e como os blocos estruturais são vazados, as instalações elétricas e hidráulicas 

acompanham o desenvolvimento da obra, embutidas nos blocos nos pontos detenninados pelo 

projeto, evitando cortes e rasgos nas paredes, geradores de entulho e sujeira, o que ocasionaria 

ainda um prejuízo maior. 

O modo mais fácil de se distribuir os dutos da instalação elétrica, 

aproveitando o fato de que nonnahnente os interruptores se situam próximo às portas, é aproveitar 

o espaço atrás do batente no caso deste ser de madeira, ou o espaço no interior do batente em perfil 

metálico. As "caixinhas" podem ser previamente instaladas em blocos que previamente marcados e 

serrados, sendo depois assentados na posição prevista pelo projeto. Do mesmo modo, as tomadas 

podem ser instaladas, à partir do duto que desce pelo batente, e por dentro da laje (ver figuras 12 e 

13). 

Não é aconselhável na instalação hidráulica abrir rasgos horizontais nas 
--

paredes portantes e os ramais horizontais das instalações devem ser feitos pelo piso, pelo forro ou 

em casos especiais por bloco-canaleta preenchido de concreto (ver figw'as 14 e 15). 

As medidas modulares dos blocos são de :fimdamentais importância para a 

racionalização da construção. O projeto deve ser modulado para facilitar a execução (ver 

figura 16). 



DUTO PASSANDO POR DENTRO 
DE BATENTE EM PERFIL METÁLICO 

DUTO PASSANDO POR CANALETA 
SOB BATENTE DE MADEIRA 

BATENTE DE 
MADÊfRÃ --- :.c:::----1----

PREENCH~~ COf\4_ ___ _ 
ARGAMASSA 

CAIXAS PREVIAMENTE 

INSTALADA 

FIGURA 12 Instalações elétricas [ABCI, 1990]. 
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FIGURA 13 Blocos com caixas de eletricidade previamente marcados e 

serrados. 
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FIGURA 14 Instalações bidráuli cas. 
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Fiada em canaleta· 

PAREDE HIDRÁULICA 

Canaleta I • I 
CANALIZAÇÃO EMBUTIDA 

~PAREDE HIDRÁULICA CANALIZAÇÃO EMBUTIDA 

CANALETA 

FIGURA 15 Parede hidráulica [ ABCI, 1990]. 
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FIGURA 16 Medidas modulares dos blocos e cuidados com a instalação 

hidráulica. 
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2.3.8. Batentes e caixilhos 

Estes, por vezes reduzidos a simples perfis em "L", podem ser fixados 

diretamente com buchas e parafusos sem a necessidade de "chwnbamento" dos mesmos, 

eliminando o contra marco de caixi1h.os (ver :figura 17). 

Batente com grapa pré-colocada e 
já posicionada no local definitivo antes 
da elevação da alvenaria. 

Grapa 

Distâncias posicionadas ·pára 
acomodar as grapas exatamente 
entre as fiadas. 

Parafusos com bucha ou com calço 
de madeira (taco). 

FIGURA 17 FJXaÇão de batentes (marcos) [ABCI, 1990]. 
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2.3.9. Revestimento 

Com a perfeita qualidade dos blocos de concreto e o assentamento com 

maior precisão de nível e prumo, teremos uma parede de blocos de concreto aparentes frisados 

com excelente efeito estético, ou pronta para receber internamente revestimento de gesso e 

externamente utilizando produtos existentes no mercado para se aplicar diretamente sobre os 

blocos, eliminando chapisco, reboco e emboço. 

2.4. Controle tecnológico 

Como a execução do Sistema de Alvenaria Estrutwal em edifícios de grande 

porte requer cuidados especiais principalmente na escolha criteriosa dos blocos de concreto e no 

preparo da argamassa de assentamento, é feito um controle tecnológico que abrange o 

acompanhamento da execução da alvenaria e ensaios de verificação dos materiais empregados. 

Este controle tecnológico, feito periodicamente, consiste na inspeção e coleta 

de materiais empregados no canteiro e preparação dos corpos de prova, que serão posterionnente 

submetidos a ensaios de laboratório de acordo com as Nonnas da ABNT: 

MB-2412 -Argamassa de assentamento para alvenaria de blocos de concreto- determinação da 

retenção de água. 

MB-1212 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria com :fimção estrutural. 

EB-959 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural. 

NB-889 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos de concreto. 
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:MB-2162- Paredes de alvenaria estrutural- ensaio à compressão simples. 

:MB-1849 - Prismas de blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural - preparo e 

ensaio à compressão. 
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CAPÍTUL03 

MATERIAIS -TECNOLOGIA E CONTROLE 

Os materiais de construção são tão importantes que a história nos seus 

primórdios, foi divida conforme a predominância do emprego de um ou outro material É o caso, 

por exemplo, da Idade da Pedra ou da Idade do Bronze. 

Nas civilizações primitivas, o homem empregava os materias assim como os 

encontrava na natureza; não os trabalhava. Não demorou muito porém, para que começasse a 

aprender a modelá-los e adaptá-los às suas necessidades. A partir daí a evolução se deu a passos 

lentos. Até a época dos grandes descobrimentos a técnica se resumia em modelar os materiais 

encontrados, os quais eram poucos, tendo quase sempre o mesmo emprego. Na construção 

predominavam a pedra, a madeira e o barro. Os metais eram empregados em menor escala, e, 

ainda menos, os couros e as fibras vegetais. 

Aos poucos foram aumentando as exigências do homem e, 

consequentemente os padrões requeridos. Ele passou a demandar materiais de maior resistência, 

maior durabilidade e melhor aparência do que aqueles até então empregados. 

3.1. Cimento 

Para se fazer argamassas de assentamento e groutes com capacidade para 

resistir à ação da água é necessário um aglomerante hidráulico, isto é, um aglomerante que 

endureça devido à uma reação química com a água; e depois de endurecido, seja fonnado por 
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substâncias em sua maior parte insolúveis em água. Os aglomerantes hidráulicos para uso em 

alvenarias correntes disponíveis no mercado brasileiro são os Cimentos Portland e os Cimentos de 

Alvenaria. 

Cimentos Portland 

O cimento portland é um material pulverulento, constituído de silicatos e 

aluminatos de cálcio, praticamente sem calliv.re. Esses silicatos e aluminatos complexos, ao serem 

misturados com água, hidratam-se e produzem o endurecimento da massa, que pode então oferecer 

elevada resistência mecânica. Todos eles contém também gipsita em pequenas proporções (cerca 

de 3%). A maior parte dos cimentos portland disponíveis no Mercado Brasileiro da Construção 

contém alguma adição além da gipsita. Essas adições podem ser escórias granuladas de alto-fomo, 

pozolanas ou materiais carbonáticos. Não estão normalizados cimentos brasileiros com adição 

conjunta de escórias e pozolanas, entretando a mistura de materiais carbonáticos com escórias ou 

com pozolanas é permitida. 

Podemos classificar os cimentos portland brasileiros, segundo a ABNT, em 

função das adições e de seus teores, bem como em razão de certas propriedades requeridas. 

Os mais comuns encontrados são: 

a) Cllv.IENTO POR1LAND COMUM (EB 1/NBR 5732) 

CP I - Cimento Portland Comum 

CP I-S - Cimento Portland Comum com Adição 

b) Cllv.IENTO POR1LAND COMPOSTO (EB 2138/NBR 11578) 

CP ll-E - Cimento Portland Composto com Escória 

CP ll-Z - Cimento Portland Composto com Pozolana 



CP ll-F - Cimento Portland Composto com Filer 

c) CIMENTO POR1LAND DE ALTO-FORNO (EB 208/NBR 5735) 

CPill 

d) Cllv!ENTO POR1LAND POZOLÂNICO (EB 758/NBR 5736) 

CPIV 

e) CIMENTO POR1LAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL (EB 2/NBR 5733) 

CPV-ARI 

f) Cllv!ENTO POR1LAND RESISTENTE À SULFATOS (EB 903/NBR 5737) 

São designados pela sigla original de seu tipo acrescida de RS. 

Por exemplo: CP I-S-32RS, CP ill-32RS, CP V-ARI RS. 

g) Cllv!ENTO POR1LAND BRANCO (Projeto de Norma no 18:101.01-008/91) 

CPB - Cimento Portland Branco (Estrutural e Não Estrutural). 

Cimentos de Alvenaria 
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Podemos fabricar um cimento de alvenaria misturando adequadamente um 

cimento portland qualquer (e mesmo algum outro aglomerante hidráulico) a alguns agentes 

plasti:ficantes e retentores de água, além de simples cargas, de modo que tenhamos uma mistura de 

baixo custo em relação ao cimento-matriz, com menor poder aglomerante, mas com capacidade de 

conferir às argamassas as propriedades indispensáveis de coesão, fluidez e retenção de água. Esses 

agentes e cargas poderão ser: cal, pó calcário, argilas, aditivos plastificantes ou incorporadores de 

ar, etc. 
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Os cimentos de alvenaria não devem ser utilizados em groutes nem em 

concretos estruturais, mas apenas em argamassas não estruturais. O aglomerante tem um controle 

de qualidade voltado muito mais para a traballiabili.dade do que para a resistência mecânica. 

Assim, em paredes não estruturais, podem existir as seguintes vantagens no 

emprego do cimento de alvenaria segundo ABCI [1990]: 

3.2. Cal 

" - pode-se introduzir uma obra rudimentar, em parte, a tecnologia mais aprimorada 

embutida no aglomerante: por exemplo, eliminam-se a mistura de cimento e cal e todas 

as dificuldades técnicas dela advindas, como a esco1ha de proporção ideal, o 

armazenamento e o proporcionamento da cal, o controle da mão-de-obra não 

especializada, etc.; 

- essa introdução de tecnologia mais aprimorada pode resultar em economia no custo da 

argamassa e me1hora na produtividade do assentamento". 

A cal é um aglomerante aéreo, seu endurecimento se dá por secagem e 

reação com o ar, diferentemente do cimento, que é um aglomerante hidráulico e endurece por 

reação com a água. 

Podemos trabalhar com argamassas não estruturais cujo único aglomerante 

seja a cal. Ela foi empregada em alvenarias que vêm atravessando muitos séculos de vida útil, muito 

antes de se utilizar o atual cimento portland. 1\1as atualmente o maior emprego da cal em alvenaria 

se dá por causa de sua elevada finura e capacidade de proporcionar :fluidez, coesão e retenção de 
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água às argamassas e groutes. Essas três propriedades se relacionam à trabaJhabilidade das misturas 

frescas; a retenção de água, além disso, colabora com a menor suscetibilidade à fissuração devido à 

retração por secagem nas primeiras idades. 

3.3. Agregados 

Os agregados são a parte inerte da argamassa, groute ou concreto. Inertes 

por não sofrerem, em tese, reações químicas, com o cimento, a cal e água presentes na mistura. 

Os agregados normalmente são subdividos em graúdos (dimensão máxima. 

acima de 4.8 mm) e miúdos (dimensão máxima até 4.8 mm). Podem ser naturais ou artificiais. 

Os agregados graúdos naturais são os seixos rolados ou pedregulhos e as 

britas ou predras britadas, os miúdos naturais são as areias de rio, as areias de cava, as 

impropriamente chamadas "areias artificiais" obtidas pela britagem (pós pedra). 

Os agregados artificiais são aqueles cuja composição mineralógica é 

decorrente de processo de produção conduzido pelo homem (não está incluída a britagem, 

portanto), por exemplo, as argilas expandidas e as escórias de alto-fomo resfriadas ao ar. 

Os agregados não têm somente a função de preencher espaço para 

economizar aglomerante. Sem os agregados, teriamos sérios problemas de estabilidade dimensional 

em argamassas, groutes e concretos, devido à retração por secagem. Em muitos casos, a qualidade 

do agregado ajuda a aumentar a resistência do aglomerado, além de influir em muitas propriedades, 

como o módulo de deformação, a condutibilidade térmica, a resistência ao fogo, etc. 
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3.4. Aço 

Tipos de aço para construção 

Há duas classes de aço disponíveis no mercado, no tocante ao tratamento e 

ao comportamento mecânico do aço: classe "A" e classe "B". 

O aço classe "A" é obtido por laminação a quente. O aço é conformado a 

uma temperatura que o toma trabalhável Encontramos na forma de barras lisas ou confOimadas 

(aquelas que têm saliências para melhorar a aderência). O diagrama tensão/deformação, na tração 

de um aço de classe "A" está indicado na figura 18. 

A 
Tensão r 

f I Limite de ruptura 
st ~------------------------------ I 

I 
uuptura 

Estricção 
f Limite de escoamento A 
y r---------- , 

I,/~ I I 
1

/ Patamar de escoamento 

I /,. 
í=:::f:~o'e::7fo::-:r=m":'aç:-;ã:-o-p_e_rr.l_a_n-en-.te-de-v~id_o_a ______ ,. 

Oeformer.,.ão carregamento até o ponto "A" 
-- Carregamento 

---- Diagrama de descarregamento 
desde o ponto "A" 

FIGURA 18 Diagrama tensão/deformação do aço obtido por laminação a 

quente (classe A)- somente barra [ABCI, 1990]. 
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Em engenharia, considera-se que o limite de escoamento é a caracterização 

de resistência de maior interesse no dimensionamento. O limite de escoamento é definido pela 

ordenada do patamar de escoamento no diagrama tensão/deformação. 

O aço classe "B" pode ser encarado como um aço classe "A" de categoria 

inferior, que, submetido a uma deformação permanente a fiio (trefilação, estiramento ou torção) 

teve sua estrutura interna modificada, perdendo o patamar de escoamento no gráfico 

tensão/deformação, conforme indicado na figura 19. 

Tensão~ 
f i·_L_im __ ite~d~e_r~u~pt~u~ra~--7S;~~~--~=-------
f
st ~o C::::::: --, 

Y Limite 
convencional de 
escoamento 

l 8 / 
/ I 

I / 
I / 

I / 
I / 

I / 

-+-------,/'-o./~------~"~---/---~::;--;-------
/ / Limite de escoamen:o 

'I 1 do aço .an:e:; 
/ / do encruamen.:a 

'I / 
'I I 

. ,// 
~//; 
I.. I ===-._.,.,. ... ...,. m 

TtDeformação de 0,2% 

____ Reta paralela à parte linear do diagrama 
Tensão-deformação, passando pelo ponto A e 
interceptando o diagrama em B 

---- Diagrama tensão-deformação do mesmo 
aço antes do encruamento 

"~---=;:... 

Deformação 

FIGURA 19 Diagrama tensão/deformação de um aço encruado a fiio 

(classe B)- barras e :fios [ABCI, 1990]. 
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Na figura 19 obseiVamos que, na falta de wn limite de escoamento visível, 

convencionou-se adotar wn limite convencional de escoamento que é definido como a tensão 

correspondente à deformação permanente de 0,2o/o, determinado graficamente como indica essa 

figura. ObseiVamos que o limite convencional de escoamento resulta mais próximo do limite de 

ruptura do que o antigo limite de escoamento que o aço apresentava antes do encruamento. Esse 

aumento na resistência útil do aço, porém, tem seu preço: o aço classe "B" passa a ter um 

alongamento de ruptura menor, isto é, fica mais frágil ou menos dúctil, defonna-se menos, absotve 

menos energia para romper. Por outro lado, se houver wn aquecimento razoável (por exemplo, um 

incêndio), o aço poderá voltar a ser da classe "A" nas regiões atingidas, e seu limite de escoamento 

voltará a ser menor, confonne mostra a figura 19. 

A categoria do aço é wn número que indica a tensão de escoamento mínima, 

convencional ou não, que o material deve atender. Encontramos por exemplo, o aço "CA 50", o 

aço "CA 60 B" (a sigla CA significa concreto annado), onde 50 e 60 indicam a tensão de 

escoamento mínima de 500 :rv.tPa e 600 :rv.tPa, respectivamente; as letras, indicam a classe do aço 

("A" ou "B"). · 

3.5. Blocos de Concreto 

Os blocos são a própria essência da. alvenaria. Sem eles, não existiria 

alvenaria. Mas a importância não é somente filosófica: acontece que as propriedades dos blocos 

ditam as propriedades principais da. alvenaria, inclusive as propriedades mecânicas. 

De acordo com as normas NBR 6136- blocos vazados de concreto simples 

para alvenaria estrutural e NBR 7173 - blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem 

fimção estrutural as propriedades principais dos blocos são: 
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-Aspecto 

No recebimento de um fornecimento de blocos, o aspecto pode vir a ser de 

importância fundamental - são as características visuais que têm interesse do ponto de vista 

estrutural ou estético. O aspecto é um parâmetro algo subjetivo e por isso mesmo pode levar a 

discordâncias de avaliação entre o fornecedor e o consumidor . .As fallias visualmente perceptíveis 

que têm reflexos na capacidade portante das paredes são principaJmente, as quebras, trincamentos 

e deformações. Do ponto de vista estético podem-se citar a integridade das arestas e vértices, a 

textura da superficie, a cor, etc. 

-Dimensões 

As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos dever ser de ± 3 mm. e 

estas dimensões devem ser verificadas com precisão de 0,5 mm (ver tabela 3). 

TABELA 3 Dimensões reais dos blocos modulares e submodulares 

DllviENSAO DESIGNAÇAO DllviENSOESCOORDENADAS(mm) 
(em) 

LARGURA ALTURA COJ\1PRII\1ENTO 

20 M-20 190 190 390 

190 190 190 

190 90 390 

190 90 190 

15 M-15 140 190 390 

140 190 190 

140 90 190 

140 90 390 
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-Absorção d'água 

Propriedade importante ao tratar de blocos de concreto que está relacionada 

à permeabilidade da parede à água de chuva. 

-Umidade 

É uma propriedade que pode variar em função das condições termo

higrométricas a que está submetido o bloco. Costuma-se expressar a umidade em relação à massa 

ou volume do bloco seco, ou em relação à absorção d'água do bloco. Em qualquer caso, deve-se 

explicitar qual a referência empregada. Em qualquer material, o fato de ensaiá-lo úmido sempre 

causa uma sensível redução no resultado de resistência à compressão. Essa redução costuma ser 

drástica (chega à ordem de 30%, dependendo do material) e por isso a umidade do corpo-de-prova 

no instante do ensaio à compressão tem de ser padronizada. Blocos suscetíveis à retração por 

secagem não devem ser assentados úmidos, pois tenderão a retrair depois, podendo causar trincas. 

Porém, há locais em que é recomendáve~ antes de assentar, umedecer a superfície dos blocos de 

concreto (quando a evaporação é por demais intensa e a argamassa perde a fluidez muito 

rapidamente). O controle da umidade dos blocos costuma ser negligenciado em muitas obras e 

mesmo por alguns fabricantes. No entanto, é bom dar atenção a este pormenor: não é tão difícil 

manter os blocos cobertos com lona plástica, evitando que tomem chuva; pois assim a obra, terá 

menos um motivo para fissurar. 

- Retratação por secagem 

Em função da retração por secagem potencial, permite-se o uso de bloco de 

concreto com umidade variável (quanto maior a retração, por secagem e mais seco o ambiente 

onde o bloco vai trabalhar, menor a umidade tolerada para os blocos). A retração por secagem 
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depende muito do método de ensaio empregado. No Brasil, está sendo normalizado, para blocos de 

concreto, um método de origem norte-americana que consiste, essencialmente, em medir a retração 

que ocorre num corpo-de-prova quando este passa do estado saturado para uma condição de 

equilíbrio bem severa: ar a 50° C com cerca de 17% de umidade relativa. 

-Resistência à compressão 

Se ensaiarmos um cubo de concreto à compressão, obseiVaremos que a 

ruptura não ocorre nos locais próximos onde há contato do corpo-de-prova com os pratos da 

prensa: é que o corpo-de-prova tende a aumentar quando é comprimido, porém o atrito com os 

pratos da prensa impede esse movimento, originando um efeito de cintamento ou compressão 

lateral junto aos pratos. Por esse motivo, nessas regiões, o concreto, em estado triplo de tensões de 

compressão, não rompe; a ruptura se dá numa região suficientemente distante dos pratos da prensa, 

parte central da altura dos corpos-de-prova. Se usarmos um cubo do mesmo concreto cortado ao 

meio pela sua altura na posição de ensaio, o efeito do atrito com os pratos da prensa se mostrará 

muito mais intensamente e o resultado do ensaio, em tennos de carga necessária para a ruptura, 

será bem maior. Essa experiência ilustra como as dimensões relativas dos corpos-de-prova (altura 

em relação à largura ou espessura) são importantes num ensaio à compressão. 

O resultado do ensaio à compressão de um bloco, em 11.1Pa (unidade de 

pressão, ou seja, força por unidade de área) será bem maior que o resultado do ensaio à 

compressão de uma parede feita com o mesmo bloco. 

Portanto concluímos que não é razoável comparar resultados de ensaios à 

compressão de blocos cujas relações altura/espessura são diferentes. A melhor comparação de 

capacidade portante de alvenaria se faz através de ensaios de paredes à compressão e nunca através 

dos resultados dos ensaios, simplesmente, dos blocos. Outra forma de comparar seria reduzir. o 

resultado dos ensaios a uma relação altura/espessura padrão, empregando, por exemplo, a tabela 
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4, sugerida pelo professor Lobo Carneiro, que se mostrou satisfatória na comparação de resultados 

entre prismas e blocos de concreto com relações altura/espessura, respectivamente, de 2 e 1. 

TABELA 4 Redução dos resultados de ensaio à compressão de blocos em 

fimção da relação altura/espessura. 

RESULTADOS DE ENSAIO À COMPRESSÃO DE 

BLOCOS, EM FUNÇÃO DA RELAÇÃO: 

ALTURA/ESPESSURA 

Relação 

altura/espessura 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Valor relativo da 

resistência à 125 112 100 90 83 

compressão 

OBSERVAÇÃO: Usar somente para comparações de resultados entre corpo

de-prova de formatos diferentes. Para controle de qualidade, usualmente são 

utilizados valores sem correção; entretanto devem sempre ser relatadas as 

dimensões dos corpos-de-prova 

A espessura deve ser considerada como a menor dimensão da seção de 

trabalho do corpo-de-prova. V ázios de furos não são levados em conta Aplicar somente para 

seções transversais axi.-simétricas. Usar interpolação linear para valores intermediários. 

3.6. Argamassa de Assentamento 

As propriedades de interesse da argamassa dividem-se em dois grupos 

nítidos: propriedades no estado :fresco, entendido como a condição na qual a argamassa ainda é 

traballiável ou deform.ável plasticamente sob a ação de pequenas solicitações; e propriedades no 
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estado endurecido, quando ela já ultrapassou a idade necessária para lhe conferir resistência 

mecânica suficiente para resistir a esforços, como, por exemplo, a penetração da unha. 

Procuramos visualizar as propriedades importantes da argamassa através da 

tabela 5. 

TABELA 5 - Algumas propriedades da argamassa, sua importância e como 

medi-las [ABCI, 1990]. 

Estado Propriedade Importância Métodos de Ensaio 
Fresco Fluidez A argamassa deve deslizar na. colher e Mesa de consistência 

permitir acertar a posição do bloco/tijolo NBR-7215 ou 
na. fiada Abatimento do tronco 

de cone (slump) 
NBR-7223 

Fresco Coesão A argamassa não deve se desintegrar ao Mesa de consistência 
se fazer o "cordão" na. colher; ela deve NBR-7215 ou 
aderir aos blocos; deve suportar os Abatimento do tronco 
blocos sem se deformar antes da pega de cone (slump) 

NBR-7223 
Fresco Retenção A argamassa não deve perder fluidez Retenção de água 

enquanto está sendo traba:Jhada pelo CE-2:3.4-017 
pedreiro; não deve perder água por 
evaporação ou absorção excessrvas para 
não trincar no estado fresco 

Endurecido Resistência à A resistência se associa à durabilidade, à Resistência à 
Compressão impermeabilidade, sendo fácil de medir. compressão NBR-7215 

Tem influência na. resistência mecânica 
da parede quando muito baixa ou muito 
alta; relacionando-se também com a 
deformabilidade, a resistência à tração e 
ao cisalhamento. 

Endurecido Módulo de Influi na. deformabilidade da parede; Módulo de deformação 
Deformação influi no aparecimento ou não de trincas NBR-8522 

quando da acomodação da alvenaria a 
pequenas movimentações ou variações 
dimensionais 

Endurecido Retração por Ligada à suscetibilidade de :fissuração Retração por secagem 
secagem das juntas de argamassa devido ao de argamassas endure-

próprio fenômeno de retração. cidas CE-2:3.4-005 
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Dosagens das argamassas de assentamento 

Dosar ou fazer a dosagem de uma argamassa é estabelecer, por meio de 

algum método, o traço com o qual se espera obter as propriedades requeridas nos estados fresco e 

endurecido. Não confunda as palawas "dosagem" e "traço", pois elas têm significados particulares: 

a dosagem é um ato, enquanto o traço é a expressão das proporções entre os constituintes da 

argamassa. 

Nas alvenarias não estruturais ou de vedação, nonnahnente tem se usado o 

que se chama de dosagem empírica. Nesse tipo de dosagem, o traço é estabelecido por tradição, 

intuição, cópia de outras obras etc., sem preocupação, a priori, com as propriedades advindas do 

emprego desse traço, a não ser qualitativamente. 

Em algumas alvenarias estruturais, também se pode usar a dosagem 

empírica: essa é uma decisão que pode, entretanto, acarretar desperdício de materiais caros como o 

cimento e a cal. 

A dosagem chamada racional ou experimental, na qual são efetuados 

experimentos de laboratório ou de obra, pode ser empregada para o estabelecimento de traços tanto 

para argamassasas de alvenarias estruturais quanto de vedação. Seu objetivo é conseguir atender às 

propriedades requeridas com o mfnimo custo de materiais caros na obra. 

Apresentamos na tabela 6, traços empíricos que poderão servir de base para 

início de uma dosagem experimental, para uso em alvenaria de vedação. 

TABELA 6 Traços empíricos de argamassa para assentamento de 

alvenarias de vedação. 

Traço em volume 

Tipo Uso Cimento Cal Areia Úmida 

A 1,0 0,2 3,6 a4,8 

Blocos de Concreto B 1,0 0,5 4,5 a6,0 

c 1,0 1,0 6,0 a 8,0 
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OBSERVAÇÕES: 

Uso A: Locais sujeitos à molhagem constante, umidade, subsolos, recebimento de 

chuvas intensas, ex.: paredes externas sem beiral. 

Uso B: Locais sujeitos a umidade intermediária. ex.: paredes externas revestidas 

e/ou com beiral. 

Uso C: Locais abrigados: paredes internas. Locais sujeitos a condições de extrema 

secagem. 

Quanto ao teor de areia, começar com um intermediário. Se o teor água/cimento 

necessário para boa trabalhabilidade for superior a 0,81/kg., use menos areia e tente 

novamente; se o teor for inferior, mantenha o teor de areia ou pode até aumentá-lo. 

Desconte a água presente na areia ao calcular o teor água/cimento. 

Para alvenarias estruturais, a dosagem empírica segundo ABCI [1990] deve 

ser feita somente nas seguintes condições: 

- a obra deve ser de pequeno porte; 

-a resistência Fpk de projeto (para o prisma de alvenaria) deve ser inferior a 6,0 J\1Pa para 

o prisma oco ou 3,0 Jv.Wa para o prisma cheio; 

-deve ser obtida trabalhabilidade com a argamassa especifica pela tabela 7; 

-O teor água/cimento não deve ultrapassar 0,81/kg. 

TABELA 7 Traços empíricos de argamassas para assentamento de 

Traftl em volume 

Tipo Cimento Cal Areia Úmida Água* 

Bloco de concreto 1,00 :::;: 0,25 :::;: 4,15 :::;: 1,0 
OBSERV AÇAO: 
* Água inclui quantidade presente na areia úmida. 
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Dosagem experimental de argamassas de assentamento 

O diagrama de blocos da figura 20 ilustra sequência de operações para 

dosagem de uma argamassa visando à obtenção de um detenninado índice de retenção de água e 

de uma determinada resistência média. 

1 Resistência média 
a obter 

I 

l~ Projeto da obra l 
rf-nd-ic_e_d_e_r_e-te-n-çã_o_d_e_'""'j---~ j experiência profissional 

água a obter 

Curva de Abrams de 

cimento semelhante 

Ensaios de retenção d::; 

água e consistência com I 
misturas experimer,:ais 

Ensaios de resistência 

t«---; à compressão e massa 
específica com misturas 

J experimentais 
~----~--------~ 

FIGURA 20 Sequência de operações em uma dosagem experimental da 

argamassa de assentamento, pelo método IPT. 
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3. 7. Groutes 

Segundo .ABCI [1990], os groutes são argamassas :fluidas com a finalidade 

de solidarizar a annadura à alvenaria, preenchendo as cavidades onde elas se encontram. 

Normalmente, os groutes são compostos de cimento, cal, água e agregado miúdo (groute fino) ou 

cimento, cal, água e agregados miúdo e graúdo (groute grosso). 

Além de solidarizar as ferragens à alvenaria garantindo o funcionamento 

como estrutura annada, o groute influi decisivamente na resistência mecânica à compressão das 

paredes com vazios preenchidos, sendo inclusive utilizado como recurso dos calculistas, para 

aumentar a capacidade portante da parede sem aumentar a sua espessura. 

No estado-fresco as propriedades principais são a consistência e a retração 

das primeiras idades. 

- Consistência 

É medida geralmente pelo abatimento do tronco de cone (slump). Exige-se 

uma consistência tal que o groute, com coesão suficiente para não segregar os constituintes, tenha 

também :fluidez suficiente para poder ser vertido nos furos dos blocos e canaletas, com facilidade 

para ser adensado. Os abatimentos (método NBR-7223) exigidos pela NBR-8798, sobre execução 

de alvenarias estruturais de blocos de concreto, são de 17 a 20 em para adensamento por 

apiloamento; de 20 a 23 em para adensamento para auto-adensamento, e "a menos :fluida possível" 

quando for usado vibrador mecânico adequado. 

Empregar abatimentos menores pode ser uma vantagem na medida em que 

eles se associam a teores água/cimento menores e portanto maiores resistência à compressão. Mas 

isso quando o adensamento é satisfatório. De nada vale trabalhar com um groute extremamente 

seco, cujos corpos-de-prova dão altas resistências à compressão, se não é possível adensá-lo sem 

deixar vazios dentro dos blocos, os quais terão efeito enfraquecedor. 
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- Retração das primeiras idades 

Como o groute é um tipo de concreto cujas fonnas são absorventes (paredes 

dos blocos), está sujeito a uma grande perda de água. Essa perda, no estado fresco, provocará uma 

retração que poderá fazer com que o groute se solte das paredes do bloco quando estiver 

adquirindo capacidade de ter fonna própria. A verificação desse fenômeno, que deve ser evitado 

aumentando o teor da cal ou de agregado graúdo no groute, pode ser feita através da observação 

dos prismas cheios para controle da resistência da alvenaria ou mesmo especialmente moldados 

para tal fim. 

No estado endurecido a propriedade de maior interesse no groute é a 

resistência à compressão. 

-Resistência à compressão 

Segundo ABCI [1990], a resistência a compressão, pode ser medida em 

cilindros de altura 150 mm e diâmetro 75 mm (tubos de PVC criteriosamente cortados, no 

esquadro, com perfeita vedação do topo inferior tampado, tem sido usado como fonna com 

sucesso, correlacionando os resultados com os obtidos em fonnas metálicas). 

A importância da resistência à compressão no caso do groute, é 

fundamental, infiui decisivamente na resistência da alvenaria à compressão. Além disso, sua 

correlação com a durabilidade e a permeabilidade também o fazem importante. 

-Dosagem de groutes 

A dosagem dos groutes segue os mesmos princípios da dosagem de 

argamassas de assentamento, acrescentando-se apenas a escolha da dimensão máxima do agregado 

graúdo (no caso dos groutes grossos) e o acerto da proporção de argamassa (também no caso dos 

groutes grossos). 
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- Dosagem empírica de groutes 

Para alvenarias estruturais de blocos de concreto é pemútida a dosagem 

empírica (sem realização de experimentos de resistência à compressão com os materiais da obra), 

baseada em experiência anterior, tradição etc, nas seguintes condições: 

- somente para obras de pequeno vulto; 

-a resistência mínima de projeto, do prisma, Fpk, deve ser menor ou igual a 6,0 J\1Pa para 

prisma oco ou menor ou igual a 3,0 J\1Pa para prisma cheio; 

- a trabalhabilidade necessária ao groute deve ser atendida com o proporcionamento 

específicado na tabela 8. 

- a proporção entre os agregados graúdos e miúdos deve ser otimizada experimentalmente 

com os materiais da obra. 

TABELA 8 Traços empiricos para os groutes 

Tipo Traço Cimento Cal 
IDdratada 

Groute em massa 1,00 ::>:0,04 
:fino (J>roporção) 

em volume 1 saco ::;;;3,5 dm3 
Groute em massa 1,00 ::;;;0,04 
Grosso (proporção) 

em volume 1 saco ::;;;3,5 dm3 

OBSERVAÇÕES: 

* Umidade 5%, inchamento = 1,25 

**Umidade 5o/o, inchamento = 1,1 O 

Materiais 

AOTf>C'!'Irlo miúdo* 
Seco Úmido 

::>:2,30 ::>:2,41 

::;;;88dm3 ::;;; 110dm3 
::>; 2,20 ::;;; 2,31 

s88dm3 s 110 dm3 

***Água total: descontar, portanto a água presente nos agregados 

Agregado gyaúdo** 
Seco Úmido 

- -

- -
::>; 1,70 ::;;; 1,78 

s66dm3 s73dm3 

Água*** 

::>:0,75 

::;;;37dm3 
:5:0,70 

s35dm3 

- Tabela extraída da NBR -8799. Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos 

de concreto. 

- N"ao usar para obras com Fpk > 6,0 J\1Pa (prismas ocos) 
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-Dosagem experimental de groutes 

No caso dos groutes finos, procede-se como se fosse uma argamassa. 

No caso de groutes grossos, o esquema da dosagem experimental fica sendo 

argamassa. e cálculo cos Experimentos d:: 
traços "rico", "médio" e ~'----....j consistência; verificação 

"pobre" (traço piloto) do aspecto do concreto 

1 4~ passo 
Ensaios de consistência 

i l Diagrama de dosagem }t<:-----1 resistência à compress3.~ 

1 
e massa especirica com 
misturas experimentais 

L Traço definitivo l 

FIGURA 21 Sequência de operações em uma dosagem experimental de 

concreto ou groute pelo método JPT. 
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3.8. Paredes estruturais e prismas 

Um prisma de alvenaria estrutural é um corpo-de-prova fonnado pela 

justaposição de dois ou mais blocos com argamassa, eventuahnente cheios de groute, com o intuito 

de representar uma parede feita com os mesmos componentes e processos de produção. O prisma 

é para ser rompido no lugar da parede, sendo resultado um indice de qualidade da parede. 

Os prismas costumam romper com tensões via de regra mais altas que as que 

causam a ruptura de paredes feitas com os mesmos materiais, em ensaios à compressão. 

O ensaio de prisma duplo é um simples índice de qualidade, além disso é 

prático. 

Os prismas podem ser empregados nas obras em alvenaria estrutural de 

blocos de concreto, e o controle feito através do uso dos prismas é um controle de aceitação. 

Na NBR-8215 encontramos o método de preparo e ensaio de prismas. 
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CAPÍTUL04 

O EDIFÍCIO 

Na Alvenaria Estrutural existe uma forte interdependência entre os vários 

projetos que fazem parte de uma obra (arquitetônico, estrutural, instalações), pois a parede além da 

função estrutural é também um elemento de vedação e deve conter os elementos hidráulicos e 

elétricos. Logo, o projeto deve ser racionalizado como um todo. 

O fato da unidade básica (bloco) possuir dimensões conhecidas e de 

pequena variabilidade, também possibilita que se aplique a técnica de coordenação modular. 

Portanto, ao projetista de obras em Alvenaria Estrutural não cabe somente 

conhecer a técnica construtiva, deve assimilar uma nova concepção de projeto. 

São muitas as formas de distribuição das paredes resistentes, definindo 

sistemas estruturais. Porém, é comum encontrar três fonnas básicas muito usadas: celular, de 

paredes transversais e complexo com núcleo resistente (figura 22). 

I 
rn 

-
Cal- CELULt.R 

ffi 
I 

(b) ·• P:.R!:DES TRANSVERSAIS {C} • COMPt.EXO 

FIGURA 22 Fonnas de distribuição das paredes resistentes 
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Sistema Celular é adequado para pequenos blocos residenciais. Apresenta 

grande resistência às cargas horizontais, sendo também o que conduz a estruturas mais econômicas 

por apresentar pequenos vãos. 

Sistema de Paredes Transversais é uma das formas estruturais mais simples e 

possui um maior número de aplicações (escolas, hospitais, hotéis e edificios comerciais). É muito 

estável segundo a menor dimensão, sendo que na outra direção deve-se prever corredores internos, 

caixas de escadas e elevadores, paredes externas, etc. 

Sistema Complexo é adequado para edificios de apartamentos de grandes 

dimensões e planta complexa. A estabilidade lateral pode ser dada por um núcleo central de grande 

rigidez formado por escadas, elevadores, área de serviço, poços de iluminação e ventilação, etc. 

Nos itens abaixo, seguem algumas diretrizes que são válidas para projetos; 

visando principalmente o estudante que ainda não adquiriu experiência necessária para executá-los. 

4.1. Orientação do Edifício 

As possibilidades de dar ao edificio as exposições mais desejáveis, são 

prioritárias no sentido de o localizar perfeitamente. Devemos considerar também na localização de 

uma obra, as possíveis interferências de outros edificios ou de qualquer outro obstáculo em relação 

aos percursos solares e às condições do vento. 

A orientação de edificios deve ser estudada com rigor e de acordo com os 

regimes de vento e com os gráficos solares do local. A otimização da exposição helioténnica das 

fachadas pode fazer-se recorrendo aos gráficos solares de insolação anual mediante a detenninação 

dos sentidos de maior insolação nos periodos aquecidos. O periodo subaquecido pode considerar

se em nossa região sendo o inverno. 
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Para a otimização, a exposição ideal de uma fachada deverá :ficar no sentido 

de maior insolação no período subaquecido, e no de menor insolação no período sobreaquecido, 

evitando-se as exposições no sentido de maior insolação no período sobreaquecido. 

Em nossa região a orientação norte é uma orientação nobre. 

Vemos que a otimização é extremamente complexa, mas pode simplificar-se 

considerando como melhor orientação a que esteja ao abrigo dos ventos predominantes no período 

subaquecido e exposta aos ventos :frescos (não muito fortes) no período sobreaquecido. 

Nos edificios com várias fachadas de interesse, podemos estabelecer um 

critério de valor entre elas e estudar a solução mais equilibrada, mas toma-se dificil encontrar 

teóricamente um ponto ótimo no qual se possa confiar. 

As diversas partes de um edi:ficio devem dispor-se sempre que possível, de 

acordo com certas regras de definição e orientação mais convenientes. 

4.2. Escolha do terreno 

Favorecer o conforto térmico, dispensando maiores gastos com sistemas 

artificiais é uma solução prática e eficiente, mas deve ser previsto ainda na fase de projeto para 

assegurar melhores resultados. 

As condições climáticas detenninam as necessidades de um edí:ficio de 

apartamentos quando o objetivo é o conforto ténnico. Dessa forma, o planejamento é feito com 

base no clima predominante, considerando as variações possíveis durante o ano e fatores como 

direção dos ventos, topografia, entomos do local, número de moradores e as atividades que 

exercem. 

4.2.1. Regiões com estações do ano bem definidas 



solar nas épocas :fiias. 

ventos predominantes. 

4.2.2. No litoral 
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O projeto deve proteger do sol nas estações quentes e aproveitar a radiação 

Promover a ventilação durante o inverno, combatendo a umidade. 

As janelas devem ser posicionadas :frontal ou perpendiculannente à ação dos 

A ventilação no verão deve ser feita no início do dia. 

Proteção constante contra a incidência da radiação solar. 

Ventilação durante o ano inteiro para evitar o aparecimento de fungos. 

Abusar de recursos como varandas ou beirais e das cores claras. 

Grandes aberturas situadas :frontalmente à direção dos ventos. 

4.2.3. Regiões de clima mo e seco 

O projeto deve favorecer a incidência da radiação solar constantemente. 

A ventilação deve ser controlada por aberturas menores e bem posicionadas. 

A ventilação para renovação de ar e higiene deve ser feita preferencialmente 

nas horas mais quentes do dia. 

4.2.4. Regiões de clima quente e seco 
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As aberturas de ventilação devem ser posicionadas fora da faixa do nascente 

e poente, evitando a incidência direta dos raios solares. 

Aberturas na cobertura, entre o forro e o telhado, para resfiiar a 

temperatura, já que o ar quente sobe e é, então, empurrado para fora da casa. 

Terraços e beirais são de grande valia, pois permitem que o ar quente passe 

por uma zona de sombra antes de invadir os ambientes. 

Aproveitamento de recursos paisagísticos que protejam da radiação solar. 

Devemos dar preferência às cores claras. 

4.2.5. Regiões de cUma frio e úmido 

Aberturas voltadas para o norte, evitando as correntes frias que chegam do 

Pólo Sul e trazem umidade. 

Ventilação nas horas mais quentes do dia, para renovar o ar e promover a 

secagem de superficies úmidas. 

Aberturas controladas para propiciar a ventilação somente quando desejado. 

A vegetação deve possibilitar ao máximo a passagem da radiação solar e 

direcionar os ventos da fonna mais apropriadas a cada caso. 

A presença da laje e a escolha de cores escuras nos materiais de acabamento 

e na decoração ajudam a manter os ambientes mais aquecidos. 

A impermeabilização para esse caso é fundamental. 

4.3. Algumas considerações sobre a disposição e orientação das diversas partes de um 

edifício 
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4.3.1. Zonas de entrada e acessos 

Podemos orientá-la livremente, porém deve-se dar preferência a uma zona 

não nobre já que é uma parte não habitável. 

Deve ter iluminação adequada e não ser fria no inverno e nem quente no 

verão. 

As divisões estreitas e compridas. chamadas de "Hall", que se encontram em 

certas habitações, são geralmente desconfortáveis e úmidas, enquanto que um verdadeiro hall, deve 

ser atraente e acolhedor. 

4.3.2. Zonas de comer 

Deve-se evitar sua insolação prolongada para que não tome esta zona quente 

e desagradável, devendo ser fresca. 

Deve ser localizada próxima da cozinha mas preferivelmente dela separada 

por um corredor ou copa muito bem ventilados, de modo a não entrar odores desagradáveis. 

4.3.3. Zonas de estar 

Deve estar voltada em nossa região, para o norte, porém sem exposição solar 

demasiada. 

Deve ser clara e alegre e de preferência voltada para um jardim quando 

houver, aumentando-se assim o conforto. 
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4.3.4. Dormitórios 

Devem projetar-se de modo a terem tanto sol matutino quanto possível, 

orientando-os neste sentido. 

O sol vespertino também não é desaconselhável 

Devem situar-se perto das instalações sanitárias. 

A posição das camas deve ser indicada na planta, e deve ser tal que a luz 

exterior não atinja diretamente os olhos dos habitantes e que a cabeça da cama não fique muito 

próximo à janela para evitar resfiiados frequentes. 

A cama não deve ser colocada encostada a duas paredes para que a pessoa 

adormecida não respire o seu próprio ar encurralado no canto formado pelas paredes. 

4.3.5. Cozinhas 

Devem ser projetadas com uma ventilação muito boa, de modo a prevenir 

que o cheiro se espalhe pelo resto do edificio. 

A exposição das paredes das cozinhas devem ser com insolação controlada, 

deve também estar perto da zona de comer e da entrada de serviço, e longe da entrada principal. 

Em pequenos edfficios, as cozinhas podem servir também como zonas de 

comer e de estar, de modo que deve-se deixar espaço, para trabalhar, comer e estar. O fogão deve 

estar localizado de modo a ter luz pelo lado esquerdo para a pessoa que estiver cozinhando veja o 

que está fazendo. 
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É muito frequente não se ligar a esse pormenor, mas ele pode significar 

bastante diferença. 

Uma coifa sobre o fogão serve muito bem para remover o cheiro da comida. 

O vento deve circular de dentro para fora da cozinha, e as correntes de ar 

devem arrastar o mau cheiro para fora, e não serem muito grandes sobre o fogão de fonna que 

possam apagá-lo acidentalmente. 

Nas cozinhas, devem ser assegurados uma renovação permanente de ar igual 

a pelo menos uma vez e meia seu volume por hora. 

4.3.6. Dependências sanitárias 

Devem ser projetados para que haja recolhimento e intimidade. Numa 

moradia devem localizar-se próximos às saídas e jardins e deve ser localizado de tal modo que 

reduza ao máximo a transição de barulhos. 

Devem ter sistema de ventilação apropriados, isto é, de fonna que o vento 

saia pelo banheiro levando assim odores e mau cheiros. Devem poder ter uma renovação 

permanente do ar, a razão de pelo menos uma vez e meia seu volume por hora, mediante sistema 

de ventilação que funcione eficientemente. 

4.3. 7. Zonas de semço 
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Devem ficar localizados próximos as cozinhas com acesso fácil pelas portas 

de seniço, a orientação pode ser qualquer. 

4.3.8. Corredores 

Aconselha-se a serem sempre bem iluminados, ventilados do exterior e 

projetados com economia e eficiência. 

Nos corredores poucos extensos não são necessários preocupações de 

iluminação e ventilação do exterior, como nos corredores extensos. 

Quando não puderem receber luz natural direta, deve ser providenciado para 

que receba luz indireta por meio de vãos envidraçados abertos, nas paredes do compartimento 

confinantes que receba luz direta e abundante. 

4.3.9. Escritórios 

Podem ter qualquer orientação sendo no entanto desaconselhável as 

exposições muito quentes no verão ou muito :fiias no inverno. 
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CAPÍTULOS 

A AD:MINISTRAÇÃO DE PESSOAL NA OBRA 

A nossa experiência foi feita em São José do Rio Preto, numa obra 

utilizando Alvenaria Estrutural Armada com Blocos de Concreto, seu projeto possui sete edificios, 

cada um com três pavimentos sem pilotis. 

Quando começamos nossa experiência nessa obra, tivemos certeza que 

precisaríamos de uma adaptação dos funcionários da empresa ao trabalho que gostaríamos que eles 

executassem. 

Segundo análise de CHIA VENATO [1992] "Existe nas empresas uma 

adaptação do homem ao trabalho através da seleção e treinamento do pessoal. Mas existe também 

uma contínua adaptação do trabalho ao homem através da adequação dos métodos e processos de 

trabalho, das máquinas e equipamentos e das condições ambientais de trabalho". 

Para conseguirmos essa adequação, antes de contratarmos nosso funcionário 

deveríamos fazer algumas perguntas: 

1. Quais as habilidades que os novos empregados deverão possuir para o desempenho eficaz de 

suas funções na empresa? Para quais cargos? 

2. Quais os cargos que foram, ou serão preenchidos, através de recrutamento interno, por 

empregados que desempenham outras tarefas? 
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3. Quais as mudanças nas políticas organizacionais e ou nos procedimentos, que estão sendo 

implantadas ou planejadas? 

4. Quais os novos programas, serviços, equipamentos e ou produtos que estão sendo implantados 

ou planejados? 

5. Quais os programas, equipamentos, serviços e ou produtos já implantados, que deverão ser 

expandidos ou remanejados internamente na organização, de fonna a envolver novos empregos? 

6. Que nova tecnologia (ou nova para a organização), será utilizada ou está sendo planejada? 

7. Existem recursos externos à organização, cujo nível de desempenho possa impactar diretamente 

os sucessos das metas estabelecidas pela mesma? Essas pessoas possuem as habilidades 

necessárias para um desempenho adequado? 

8. Quais as áreas em que os níveis de desempenho podem passar de "aceitável" para "excelente", 

através de um apeneiçoamento nas habilidades dos empregados responsáveis por esse 

desempenho? 

9. Existem grupos de empregados, CUJO desempenho está abaixo dos padrões esperados? 

(Discrepância). 
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5.1. Mercado de trabalho e mercado de mão-de-obra 

5.1.1. Mercado de trabalho é o conjunto de oportunidades de emprego que existe em urna 

detenninada. comunidade ou região. O mercado de trabalho é constituído por todas as empresas 

que oferecem oportunidades de emprego, isto é, que oferecem vagas em uma certa comunidade ou 

região. 

Quando o mercado de trabalho se encontra em situação de oferta (excesso 

de ofertas de emprego e escassez de procura), as empresas dispõem de vagas que dificilmente são 

ocupadas, pois faltam candidatos. Neste caso, as empresas concorrem entre si e aumentam as 

ofertas de salários para conquistar empregados que estão trabalhando em outras empresas. 

Quando o mercado de trabalho se encontra em situação de procura (excesso 

de procura de emprego, isto é, excesso de candidatos e escassez de vagas), as empresas não 

dispõem de vagas e há muitos candidatos à procura delas. Neste caso, os candidatos concorrem 

entre si e diminuem as suas pretensões salariais para obter emprego. 

SITUAÇÃO DE OFERTA 

* Oferta de trabalho 

* Excesso de ofertas de emprego 

SITUAÇÃO DE PROCURA 

* Procura de trabalho 

* Escassez de vagas 

* Escassez de candidatos * Excesso de candidatos 

* Co ti ão entre em resas * Co eti ão entre candidatos 

FIGURA 23 Mercado de trabalho em situação de oferta e de procura. 
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5.1.2. Mercado de mão-de-obra é o conjunto de candidatos reais ou potenciais que existe em uma 

determinada comunidade ou região. O mercado de mão-de-obra é constituído por todos os 

candidatos que procuram emprego (candidatos reais) ou pessoas que estão trabalhando (candidatos 

potenciais), mas que poderiam se interessar por novo emprego. 

Quando o mercado de mão-de-obra se encontra em situação de oferta 

(excesso de candidatos e escassez de vagas), os candidatos são muitos e as disponibilidades de 

vagas são poucas. Neste caso (como ocorre com o mercado de trabalho em situação de procura), 

os candidatos concorrem entre si para disputar as poucas oportunidades existentes no mercado de 

trabalho e o recrutamento torna-se mais fáci4 exigindo a aplicação de poucas técnicas de 

recrutamento sobre o mercado. 

SITUAÇÃO DE OFERTA 

* Oferta de mão-de-obra 

* Excesso de candidatos 

* Escassez de vagas 

* Com eti -o entre candidatos 

SITUAÇÃO DE PROCURA 

* Procura de mão-de-obra 

* Escassez de candidatos 

* Excesso de vagas 

*Co sas 

FIGURA 24 O Mercado de mão-de-obra em situação de oferta e de procura. 

Quando o mercado de mão-de-obra se encontra em situação de procura (há 

mais procura de candidatos do que oferta), os candidatos são poucos e a procura de candidatos é 

maior. Neste caso (como ocorre com o mercado de trabalho em situação de oferta), as empresas 

concorrem entre si para disputar os poucos candidatos existentes no mercado de mão-de-obra, e o 

recrutamento toma-se mais dificil, exigindo a aplicação de muitas técnicas de recrutamento sobre o 

mercado. 
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Na realidade, o comportamento do mercado de trabalho é o inverso do 

comportamento do mercado de mão-de-obra. O importante é que ambos são mutuamente 

dependentes: o mercado de trabalho precisa de candidatos para preencher suas vagas e o mercado 

de mão-de-obra precisa de oportwúdades de emprego para poder trabalhar. 

5.2. Recrutamento 

Como estudamos essa obra no periodo de 1992 a 1995, o nosso mercado de 

trabalho sempre esteve em situação de procura e o mercado de mão-de-obra em situação de oferta. 

Mesmo sabendo que o mercado nessa situação o recrutamento se toma mais 

fácil, procuramos dar uma atenção especial. 

O recrutamento é um sistema de informação das empresas que constituem o 

mercado de trabalho e é destinado aos candidatos que povoam o mercado de mão-de-obra, para 

divulgar ofertas de empregos. 

:MERCADO DE 1\tfÃO-DE-OBRA 

Candidatos .... Recrutamento Empresa 
-

FIGURA 25 O recrutamento como um sistema de informação. 

A finalidade do recrutamento é trazer candidatos para a empresa. Para tanto, 

procuramos saber quais as vagas em aberto na empresa, e localizar onde estariam os candidatos, 
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verificando como infonná-los das oportunidades de trabalho que a empresa oferecia e como 

interessá-los a comparecerem à empresa para uma entrevista inicial. 

As fontes de recrutamento são aqueles segmentos do mercado de mão-de

obra que podem abastecer a empresa dos candidatos necessários a determinada vaga. 

Utilizamos duas espécies de fontes de recrutamento: as fontes internas (isto 

é, os próprios empregados da empresa) e as fontes externas (os candidatos que estão no mercado 

de mão-de-obra). 

O recrutamento interno é o preenchimento das vagas da empresa através da 

promoção ou transferência de seus funcionários. Procuramos dar prioridade ao recrutamento 

interno para proporcionar oportunidades de crescimento aos funcionários. É obvio que o 

recrutamento interno trouxe vantagens, como maior motivação entre o pessoal, quando todos 

souberam que poderiam crescer dentro da empresa através das oportunidades que surgissem. O 

recrutamento interno trouxe outra vantagem, a de provocar competição sadia entre os colegas que 

procuravam preparar-se profissionalmente mais e mais para conquistar as oportunidades. Mas o 

recrutamento interno impõe condições: ele exigiu da empresa programas de treinamento e 

desenvolvimento do pessoal para preparar os empregados para oportunidades mais complexas. 

O recrutamento externo é o preenchimento das vagas da empresa através de 

candidatos que são recrutados no mercado de mão-de-obra. A grande vantagem do recrutamento 

externo é trazer sangue novo e experiências novas para a empresa. Mas quase sempre frustra as 

expectativas internas e exige do candidato admitido um tempo de adaptação à nova empresa e ao 

novo cargo. 

Técnicas de recrutamento 

São os meios através dos quais a empresa infonna ao mercado de mão-de

obra que dispõe de vagas a serem preenchidas. 

As principais técnicas de recrutamento que utilizamos: 
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a) Cartazes na portaria da empresa 

Colocamos cartazes na portaria e no quadro próximo ao escritório, para que 

pudessem ser facilmente lidos pelas pessoas que transitavam pelas imediações. 

VAGAS PARA: 

Pedreiros 

Ajudante Geral 

Apresentar-se-à Seção 

de Recrutamento e Seleção 

FIGURA 26 Exemplo de cartaz de portaria como técnica de recrutamento. 

b) Apresentação de candidatos pelos funcionários da empresa. 

Uma técnica de recrutamento muito difundida e extremamente simples e 

barata, pois não envolveu gastos ou despesas pela empresa e que nos trouxe bons resultados. Trata-

se de estimular os funcionários da empresa a apresentarem pessoas de suas relações pessoais como 

candidatos a vagas da empresa. O único investimento da empresa foram as comunicações através 

de editais das vagas que surgiram para que os funcionários pudessem trazer seus amigos e 

conhecidos para a apresentação inicial. 

c) Arquivo de candidatos 

E a técnica de recrutamento mais eficaz. Na medida em que surgiam 

candidatos e não eram aproveitados por algwna razão, o órgão de recrutamento e seleção arquivava 

suas fichas pessoais para futuras oportunidades. Assim surgiu o arquivo de candidatos. A 

classificação dos candidatos nesse arquivo geralmente foi feita por dois caminhos: de um lado, o 

cargo desejado e, do outro lado, o nome do candidato. Quando surgia uma vaga, a primeira tarefa 

do órgão de recrutamento e seleção era consultar o arquivo de candidatos para verificar se tinha 
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algum candidato disponível para aquela vaga. Assim, as demais técnicas de recrutamento somente 

seriam ativadas quando não houvessem candidatos. 

d) Visita a escolas 

Uma técnica de recrutamento que utilizamos para contratannos 

principalmente técnicos ou estagiários foi a visita a detenninadas escolas da cidade e colocação de 

editais de recrutamento, convocando os alunos a comparecerem ao órgão de recrutamento e 

seleção da empresa. 

e) Anúncios emjomais 

Apesar de ser a mais conhecida das técnicas de recrutamento, dificilmente 

recorremos a esse veículo de recrutamento, pois o jornal que costuma ser lido pelo candidato real 

ou potencial à vaga existente, os anúncios em jornais são caros e seu impacto é de curta duração, 

no máximo, uma semana. Geralmente, as vagas mais importantes é que são direcionadas para 

anúncios em jornais. 

f) Agências de recrutamento 

As agências de recrutamento são empresas prestadoras de serviços 

especializados em recrutamento de pessoal. Elas praticamente substituem os órgãos de 

recrutamento e seleção de pessoal das empresas no processo de recrutamento. Como conseguimos 

montar nosso próprio orgão de recrutamento e seleção não recorremos a essa técnica. 



81 

5.3. Seleção de Pessoal 

O recrutamento atrai candidatos, a seleção escolhe os mais adequados às 

vagas existentes na empresa. 

Candidato..._s ---/'» ~~-R-e-cru_tam __ en_t_o--...~1 > 1~..-_S_e_l_eç_ã_o_:--):>7 Admissão 

FIGURA 27 Papel do recrutamento e da seleção de pessoal. 

O primeiro cuidado que tivemos para fazer a seleção de pessoal foi conhecer 

quais eram as exigências do cargo a ser preenchido. A seguir, comparávamos cada candidato com 

as exigências do cargo e escollúamos o candidato mais adequado para aquelas exigências. 

Caracteristicas Caracteristica 

do versus do 

Cargo Candidato 

Exigências Qualificações 

do < Comparação - do -Cargo Candidato 

Análise e Técnicas 

Descrição de 

do Cargo Seleção 

FIGURA 28 A seleção de pessoal como uma comparação. 
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Finalidade e importância da seleção de pessoal 

A finalidade da seleção de pessoal é escolher os candidatos mais adequados 

aos cargos da empresa. Nem sempre o candidato mais adequado é aquele que possui as maiores 

qualificações. A adequação de um candidato a um detenninado cargo requer as qualificações 

exatas, nem a mais, nem a menos. Um candidato com qualificações elevadas seria indicável para 

um cargo mais elevado, pois dificilmente se adaptaria a um cargo que pouco exigisse do seu 

repertório e que lhe pagasse menos do que realmente merece. 

-A importância da seleção de pessoal 

A seleção é importante para a empresa, na medida em que supre a empresa 

das pessoas com as qualificações adequadas ao seu funcionamento. Isto significa as seguintes 

vantagens: pessoas adequadas aos cargos exigem menor treinamento, menor tempo de adaptação 

ao cargo e proporcionam maior produtividade e eficiência. 
' 

A seleção de pessoal é importante para as pessoas, na medida em que lhes 

fornece o cargo mais adequado e de acordo com suas características pessoais. Isto significa as 

seguintes vantagens: pessoas mais satisfeitas com seu trabalho, mais entrosadas com a empresa e 

que nela permanecem por mais tempo. 

- Técnicas de seleção de pessoal 

As técnicas de seleção são meios através dos quais busca-se informação a 

respeito do candidato e de suas caracteristicas pessoais. As técnicas de seleção procuram 

proporcionar em uma rápida amostra do comportamento dos candidatos um conjunto de 

infonnações que pode ser profundo e preciso, dependendo da qualidade dessas técnicas e dos 

profissionais que as utilizam. Para tanto, muitas técnicas de seleção somente podem ser aplicadas 

por psicólogos que fornecem laudos a respeito dos seus resultados. 
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As técnicas de seleção podem ser assim classificadas: entrevista de seleção, 

provas de conhecimentos ou de capacidade, testes psicométricos e técnicas de simulação. 

- Entrevista de seleção 

É a técnica de seleção mais utilizada e conhecida. Trata-se de efetuar 

perguntas previamente programadas ao candidato e anotar suas respostas ou parte delas. As 

perguntas (ações ou entradas) provocam respostas (reações ou saídas) que ajudam a conhecer 

melhor o candidato, seja quanto às características pessoais, seja quanto aos seus conhecimentos e 

experiências. 

Perguntas ...... 
..... 

(ações ou entradas) 

Entrevistador Entrevistado 

/ 
Respostas 

....... 
(reações ou saídas) 

FlGURA 29 A entrevista como uma técnica de seleção de pessoal. 

Mesmo para os cargos de faixa salarial menor procuramos fazer uma 

entrevista, pois sabíamos que esse funcionário faria parte para melhorar o rendimento da obra. 

Contudo, apesar de ser universalmente aplicada, a entrevista é a técnica de 

seleção mais imprecisa e subjetiva. Imprecisa, porque quase sempre a entrevista avalia a adequação 

ao cargo de maneira muito vaga. Subjetiva, porque é influenciada por preferências pessoais ou por 

preconceitos inconscientes do entrevistador, que procuramos não cometer. Afastados estes dois 

aspectos negativos da entrevista - a imprecisão e a subjetividade - tomou-se uma técnica de seleção 

mais rápida e barata. 
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- Avaliação dos resultados da seleção 

Uma boa seleção de pessoal proporciona os seguintes resultados que podem 

ser avaliados no decorrer do tempo: 

a) A seleção permite a adequação do homem ao cargo e decorrrente satisfação do 

pessoal com o emprego e satisfação da empresa com o seu pessoal 

b) A seleção permite rapidez na integração e ajustamento do novo empregado a seu 

cargo. 

c) A seleção proporciona maior estabilidade do pessoal e redução da rotação de 

pessoal. Rotação de pessoal significa os desligamentos que provocam a necessidade de admissões 

de pessoal. 

d) A seleção permite maior rendimento e produtividade do pessoal pela sua 

capacidade no cargo. 

e) A seleção permite redução no absenteísmo do pessoal. Absenteísmo é a 

quantidade de faltas e atrasos ao trabalho e está intimamente relacionado com a insatisfação no 

trabalho. 

f) A seleção permite melhoria nas relações humanas no trabalho. 

5.4. Treinamento de Pessoal 

Nem sempre as pessoas sabem exatamente o que fazer no seu trabalho. As 

empresas precisam ensinar seus empregados a executarem as suas tarefas da maneira como elas 

consideram correta. Em outros termos, os empregados precisam ser treinados para poderem 

executar seu trabalho de acordo com os métodos e processos estabelecidos pela empresa. 
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Conceito de treinamento segundo CHIA VENATO [1987] "O treinamento 

é um processo educacional através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e 

atitudes para o desempenho de seus cargos. É um processo educacional porque visa a fonnação e 

preparação das pessoas. E está voltado eminentemente para o desempenho do cargo, seja o atual, 

seja um cargo futuro na empresa. Como processo educacional, o treinamento envolve três tipos de 

conteúdo, a saber: 

a) Transmissão de informações e de conhecimentos. O treinamento geralmente tem 

por conteúdo a transmissão de informações e de conhecimentos necessários ao cargo a ser 

ocupado, sejam infonnações sobre o trabalho, sobre a empresa, seus produtos ou serviços, suas 

regras e regulamentos internos, sua estrutura organizacional etc. Este tipo de treinamento poder ser 

ministrado em sala de aula. Geralmente, os empregados recém-admitidos passam por um programa 

de integração na empresa, recebendo informações e conhecimentos a respeito do seu novo 

trabalho, da empresa, dos produtos e serviços, das regras e regulamentos internos, etc. 

b) Desenvolvimento de habilidades. O treinamento também se destina a desenvolver 

certas habilidades e destrezas relacionadas com o cargo atual ou futuro, seja na operação de 

máquinas de escrever ou de calcular, no preenchimento de fonnulários, nos cálculos, na montagem 

de peças, na operação de máquinas industriais, na direção de veículos, etc. Boa parte dessas 

habilidades são motoras ou manuais e seu desenvolvimento exige treino e prática constantes. 

Geralmente, os empregados recebem treinamento no cargo para o desenvolvimento de habilidades 

e destreza nas suas tarefas. 

c) Desenvolvimento de atitudes. Geralmente mudança de atitudes negativas ou 

inadequadas para atitudes positivas e favoráveis. É o caso do desenvolvimento de atitudes de 

relações humanas (para melhorar o relacionamento entre as pessoas), desenvolvimento de hábitos e 

atitudes para com clientes ou usuários (como é o caso do treinamento de vendedores, de 

balconistas, de telefonistas, etc.). O desenvolvimento de atitudes visa melhorar a maneira de tratar 
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o cliente, o colega, como se comportar, como conduzir o processo de venda, como contornar 

dificuldades ou negativas do cliente, etc". 

No nosso caso, pretendíamos introduzir alguns equipamentos novos para a 

empresa e funcionários. i\lguns apenas foram propostos para a empresa e não chegamos a 

introduzir na obra, pois a empresa nem sempre estava em condições :financeiras para atender todas 

as nossas propostas. 

Mas, todos aqueles equipamentos que conseguimos introduzir, procuramos 

dar o treinamento necessário para conseguirmos maior rendimento se comparássemos com o modo 

anterior que executávamos certos serviços. 

- Finalidade e importância do treinamento 

A :finalidade do treinamento é manter todas as pessoas preparadas para o 

desempenho de seus cargos atuais ou futuros, seja transmitindo-lhes informações e conhec:imentos, 

habilidades ou atitudes. 

Daí a :importância do treinamento: sem o treinamento, as pessoas estão 

despreparadas para a execução de suas tarefas na empresa e perdem eficiência a produtividade. O 

funcionário toma-se moroso na execução do seu trabalho, perde-se facilmente, erra a todo 

momento, inutiliza material, perde tempo, perde qualidade. 

O treinamento é :importante para a empresa e para o funcionário na medida 

em que proporciona a excelência do trabalho, a produtividade, a qualidade, a presteza, a correção, 

a utilização correta do material e, sobretudo, a gratificação pessoal de ser bom naquilo que se faz. 

Treinamento é um processo cíclico composto de quatro fases sequenciais, a 

saber: 

1) Determinação das necessidades de treinamento. 

2) Programação do treinamento. 
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3) Execução do treinamento. 

4) Avaliação dos resultados do treinamento. 

Determinação das Programação Execução Avaliação 

Necessidades do 
...... 

do 
..... 

do ' dos ....- - _..... 

Treinamento Treinamento Treinamento Resultados 

FIGURA 30 Ciclo do treinamento 

1) Detenninação das necessidades de treinamento 

Uma necessidade de treinamento geralmente é diagnosticada através dos 

seguintes problemas atuais, isto é, que estão acontecendo no momento: 

a) baixa produtividade do pessoa; 

b) baixa qualidade no trabalho; 

c) comunicações deficientes; 

d) excesso de erros ou desperdício de tempo e de material; 

e) elevado número de acidentes; 

f) avarias frequentes nas máquinas ou equipamentos. 

2) Programação do treinamento 

Verificadas as necessidades de treinamento passa-se à programação do 

treinamento que deve removê-las ou eliminá-las. Programar treinamento significa estabelecer os 

seguintes itens: 
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a) Quem deve ser treinado, isto é, quais serão os treinandos. 

b) Em que se deve treinar, isto é, qual o conteúdo do treinamento. 

c) Como se deve treinar, isto é, quais as técnicas de treinamento. 

d) Quando se deve treinar, isto é, qual a época do treinamento. 

e) Onde se deve treinar, isto é, qual o local de treinamento. 

f) Quem fará o treinamento, isto é, quem será o instrutor. 

3) Execução do Treinamento 

A execução do treinamento pode ser feita de três maneiras diferentes: 

a) No próprio local de trabalho do funcionário. O treinamento é executado onde o 

funcionário trabalha e enquanto trabalha. Não há necessidade de sair da seção para ser treinado. É 

o nosso caso do treinamento das habilidades e equipamentos que o fim.cionálio utiliza no seu 

próprio cargo. 

b) Na empresa, mas fora do local de trabalho. O treinamento é executado em outro 

local dentro da empresa. Não há necessidade de sair da empresa, mas o fim.cionário se desloca para 

outra seção. É o caso do treinamento de novas atitudes ou de novos conhecimentos que exigem 

uma sala especial É o caso também do programa de integração de novos fim.cionários na empresa. 

c) Fora da empresa. O treinamento é executado em local fora da empresa ou em 

uma escola ou instituição externa. É o chamado treinamento externo. É o caso do treinamento de 

novos conhecimentos especializados que exigem instrutores especialistas de outras instituições. 

A execução do treinamento exigiu a aplicação de duas técnicas de 

treinamento. 

a) Aulas expositivas. É a principal técnica de treinamento para a transmissão de 

novos conhecimentos e informações. Utilizamos recursos audiovisuais como lousa, retroprojetor de 

transparências, projetor de slides, monitor de videocassete. 
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b) Demonstração. É a principal técnica de treinamento para a transmissão de 

conhecimentos sobre equipamentos. 

4) Avaliação dos resultados do treinamento 

A última etapa do processo de treinamento e serve para verificar se o 

treinamento que foi programado e executado realmente eliminou as necessidades de treinamento 

diagnosticadas anteriormente. 

Se os problemas diagnosticados - como, por exemplo, baixa produtividade, 

baixa qualidade, elevado índice de manutenção de máquinas e equipamentos, elevado índice de 

acidentes no trabalho, etc. - foram eliminados, então o treinamento foi eficaz e surtiu os efeitos 

desejados. Se, porém, os problemas diagnosticados permanecem após o treinamento, então alguma 

coisa saiu errada: ou o diagnóstico foi mal feito, ou a programação não foi correta ou, então, a 

execução do treinamento foi precária. Compete à avaliação dos resultados do treinamento verificar 

se tudo correu bem ou se algo saiu errado. 

Assim, se o levantamento das necessidades de treinamento indicou uma 

seção com baixa produtividade e baixa qualidade no trabalho e a avaliação dos resultados do 

treinamento indicou que a produtividade e a qualidade melhoraram totalmente, então o treinamento 

surtiu o efeito desejado. Porém, se a baixa produtividade e baixa qualidade permanecem mesmo 

depois do treinamento, então deve-se verificar o que aconteceu, refazendo o levantamento das 

necessidades, a programação e a execução do treinamento. 

É por isso que se diz frequentemente que todo treinamento é feito sob 

medida para cada caso na empresa. 
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5.5. Administração de salários 

É inegável que as pessoas trabalham nas empresas para poderem ganhar o 

seu salário. É com o salário que as pessoas podem definir o seu padrão de vida, ou seja, qual a 

qualidade de vida que poderão oferecer aos seus familiares. Assim, o salário representa para as 

pessoas o seu ganha pão, a sua única fonte de renda, Nada mais justo para as pessoas, tentar 

elevar os salários para melliorar de vida. Mas, para as empresas, os salários dos empregados 

representam uma respeitável parcela das despesas e dos custos mensais. Nada mais justo para as 

empresas tentar minimizar as despesas e custos para mellior competir no mercado. Assim, estamos 

frente a um assunto potencialmente conflitivo: cada qual quer puxar os salários para um lado 

diferente. Os empregados pretendem sempre elevá-los para viver mellior, enquanto as empresas 

pretendem sempre racionalizá-los para competir mellior. Para balancear os interesses opostos é que 

existe a Administração de Salários. 

- Planos de beneficios sociais 

O salário que recebe em fimção do cargo que ocupa constitui apenas uma 

parcela daquilo que o empregado efetivamente recebe da empresa. A outra parcela da remuneração 

é feita através da concessão de beneficios socias. Na maior parte das vezes, a fim de economizar 

tempo e esforço dos funcionários e obter deles maior produtividade e dedicação, as empresas 

oferecem certas facilidades e vantagens que levam o nome de beneficios sociais. 

- Segurança do trabalho 

A finalidade da segurança do trabalho é prevenir acidentes e criar condições 

seguras de trabalho. Para alcançar estes dois objetivos, a segurança do trabalho desenvolve as 

seguintes atividades: 
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a) Monitorização de todas as atividades da empresa para mapear onde estão as 

condições inseguras de trabalho e eliminá-las ou reduzí-las. 

b) Estabelecer nonna de segurança para todas as atividades da empresa que 

envolvam algum risco de acidente ou alguma condição insegura. 

c) Conscientizar e convencer os funcionários a respeitar as nonnas de segurança, 

executando suas tarefas sem risco de acidentes. 



CAPÍTUL06 

PROPOSTAS DE RACIONALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS. 

A história brasileira registra que a técnica de utilização de alvenarias 

estruturais com blocos de concreto industrializados, iniciou na década de 1970 os maiores esforços 

no sentido do seu desenvolvimento. 

Acreditamos que não somente na cidade de São José do Rio Preto, mas em 

todo o interior do estado de São Paulo, quando pensamos em blocos de concreto, vem a lembrança 

de um produto feito para a classe de menor poder aquisitivo (conjuntos habitacionais), encontrando 

assim, uma grande barreira para conseguirmos um maior interesse pelas pessoas de maior poder 

aquisitivo, que constroem para locação, venda ou uso próprio, devido ao impacto que produzirá 

perante a opinião pública e talvez até a desvalorização do imóvel simplesmente pela falta de 

informação e conhecimento de como esta técnica é bem mais racional que uma construção 

tradicional. 

A falta de conhecimento não é somente dos leigos, mas a maior parte de 

nossos técnicos, sabem apenas que existe este tipo de construção, mas poucos tem uma informação 

mais detalhada do que é realmente uma construção com blocos de concreto estruturais. 

Se os nossos técnicos tem pouco conhecimento, a nossa mão-de-obra 

formada para esse mercado não existe, criando uma dificuldade que ao mesmo tempo se for bem 

trabalhada, treinada e conscientizada, in..'ÍfUÍndo sua maneira correta de aplicação, conseguiremos a 

formação de uma mão-de-obra com qualidade, qualificada, trazendo uma grande economia e 

rapidez para a construção em alvenaria estrutural com blocos de concreto. 
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Os projetos para uma obra de alvenaria estrutural de blocos de concreto 

deverão ser muito bem estudados pelos profissionais: arquiteto, engenheiros calculista, hidráulico e 

eletricista e que se chegue a um projeto detalhado, com uma coordenação simplificada que permita 

o alinhamento das paredes e o caráter repetitivo dos pavimentos. 

Mas na nossa realidade, temos essa complexa problemática no que diz 

respeito a projetos, mão-de-obra empregada, número de técnicos capacitados reduzidos e grande 

desperdício de material, que nessa obra procuramos eliminar, administrando bem nosso pessoal na 

obra e procurando introduzir onde foi possível novos equipamentos. 

6.1. Equipamentos introduzidos e outros que poderiam ter sido utilizados 

Na obra estudada alguns procedimentos foram modificados para se 

aumentar a produfu..idade dos serviços, mas ainda ficando a desejar, pois tentamos introduzir 

outros equipamentos simples, entretanto a construtora resolveu não adotá-los, alegando já estar 

conseguindo um lucro razoável trabalhando com os equipamentos de uso comum para a obra. 

VISitando uma obra na mesma cidade (São José do Rio Preto) de outra 

construtora que também utiliza blocos de concreto e procura a racionalização em todos os 

procedimentos construtivos, concluimos que no Brasil as novas soluções propostas demoram algum 

tempo para se tomarem aceitáveis. 

Na construtora visitada para o assentamento de blocos de concreto foram 

empregados alguns equipamentos especiais destinados a aumentar a produfu..idade e a precisão na 

execução deste serviço. 

Estes equipamentos são: 
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1) Carrinho para transporte dos blocos - Introduzimos na obra, sendo desenvolvido para 

facilitar o transporte dos blocos do estoque até o local do assentamento. Os blocos são 

transportados em pequenas pilhas com dez unidades. A partir do momento em que estas pilhas são 

formadas, ainda no pátio de estocagem, não é mais necessário, em nenhuma etapa de transporte, 

que haja a manipulação direta deste componentes. 

0 

FIGURA 31 Carrinho para transporte dos blocos de concreto: (a) pilha de 

blocos preparada para o transporte; (b) e (c) carregamento dos blocos; ( d) 

transporte;( e) e (f) descarga dos blocos [FRANCO, 1992]. 
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2) Cavaletes e andaimes metálicos desmontáveis - Não foi introduzido na obra. Os 

andaimes são peças leves e desmontáveis que podem ser transportadas manualmente e rapidamente 

montadas. Uma modulação coerente das plataformas de trabalho permite que tais equipamentos 

sejam empregados em todos ambientes do pavimento tipo. Os cavaletes estes andaimes constituem

se de barras tubulares, para seu transporte, seus pés e os suportes da plataforma giram de forma em 

que esta peça se tome predominantemente plana. A plataforma é construída de cantoneiras 

metálicas que estruturam uma tela. Ela possui articulações feitas através de dobradiças, que 

permitem que esta peça seja dobrada em um tamanho menor, facilitando também, o seu transporte. 

FIGURA 32 Montagem dos andaimes [FRANCO, 1992]. 
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3) O caixote de argamassa - Foi introduzido na obra e dimensionado para o menor 

consumo de argamassa esperado pelo processo construtivo. Faz parte deste equipamento um 

suporte especial que possui uma altura conveniente para o oficial pedreiro utilizar a argamassa, 

mesmo quando este se encontra sobre o andaime. Este suporte possui ainda rodas que permitem 

pequenos deslocamentos, empurrando-se o conjunto. 

FIGURA 33 Caixote com suporte para a colocação da argamassa 

[FRANCO, 1992]. 
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4) O escantilhão - Não foi introduzido na obra. O escantilhão materializa uma das arestas 

das paredes antes que esta seja levantada. Na sua utilização, substitui-se por uma única tarefa de 

posicionamento destas peças, a execução dos tradicionais "castelos" nas extremidades das paredes, 

quando o posicionamento de cada bloco é feito independentemente. 

5) O esticador de linha - Não foi introduzido na obra. O esticador é uma peça muito 

simples, mas que substitui o procedimento de se enrolar a linha em um bloco colocado sobre a 

parede. 

EaccntUhllo 

• - ....... - 6 ll - • 

FIGURA 34 Escantilhão e esticador de linha [FRANCO, 1992]. 
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6) Régua de nível e prumo - F oi introduzida na obra, a régua com bolhas serve para o 

pedreiro conferir tanto o nivelamento, alinhamento, "planicidade" e prumo das paredes e de outros 

componentes utilizados na construção, de forma mais rápida e precisa, substituindo três 

ferramentas anteriormente empregadas. 

_Medida do 
Nivelamento 

FIGURA 35 Régua de nível e prumo [FRANCO, 1992]. 
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7) Bisnaga - .-<\inda na fase de testes na obra. A bisnaga é utilizada para se espalhar a 

argamassa durante o assentamento dos blocos. Este equipamento permite estrudar um cordão 

continuo de argamassa, com uma espessura constante e suficiente para que, sem perda de 

argamassa e sem necessidade de se deslocar e mover excessivamente os blocos, se consiga colocá-

. .. ... .. . . .. -. .:~·-~. '· 

FIGURA 36 Sequência de assentamento dos blocos de concreto utilizando 

bisnaga [FRANCO, 1992]. 
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6.2. Entulho 

Parte significativa dos mate:riais que entra numa obra sai, ao final na forma 

de lixo (entulho), mistura de cacos cerâmicos, argamassa, concreto, blocos de concreto, madeira 

papel e terra. 

Embora não exista estatística, estima-se que o entulho que sai dos canteiros 

de obras brasileiro é composto basicamente de 64% de argamassa, 3~-b de componentes de 

vedação (tijolo maciço, tijolo furado e bloco) e 6% de outros materiais, como concreto, brita, 

pedra, areia, metálicos e plásticos. 

Vimos nesta obra, que o entulho resultante da construção é retirado da obras 

sem qualquer aproveitamento. 

No Brasil costuma-se dizer que, a cada três edi.ficios construídos pelo 

sistema tradicional, um é "jogado fora", sendo que se fosse reciclado o entulho, através de 

processos simples e barato para as construtoras teria um resultado bastente satisfatório, sem abrir 

mão da qualidade. 

Com o moinho, a reutilização do entulho de construção na própria obra, 

vem possibilitando resultados significativos de economia e de gerenciamento moderno. 

Além dos moinhos, existem outras maneiras de se fazer a reciclagem, em 

maior quantidade usando britadores para grandes volumes, porém são equipamentos caros, só 

sendo viável para grandes empresas que fazem reciclagem de várias obras. 

O material resultante da reciclagem do entulho, serve para todas as misturas 

que tenham em seu componente areia. Por exemplo pode ser usado para se fazer o contrapiso da 

própria obra onde saiu o entulho e se esse entulho for selecionado por materiais por exemplo, os 

blocos de concreto quebrados poderão ser reutilizados após serem moidos na própria fabricação do 

bloco, isto é claro tomando os devidos cuidados com o controle de qualidade e resistência Mas a 
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grande maioria da parcela do empresariado da construção civil não despertou para o fato de que 

aquele entulho que sai de suas obras está uma fatia considerável do "lucro"que todos almejam. 

6.3 Comparativo de custos 

Com o Sistema Construtivo em Alvenaria Estrutural pode-se obter uma 

economia de aproximadamente 40% no custo final da obra. (Utilizaremos como fonte as tabelas de 

composição para orçamento do TPC0-9, e os preços foram colocados em reais e dólar (R$0,925 

= cotação julho/95). 

Analisaremos a segurr um edificio residencial multifamiliar com 03 

pavimentos, sem pilotis, num total de 06 unidades, contendo cada uma 03 dormitórios, 02 

banheiros, sala para dois ambientes, terraço, cozinha, área de serviço e wc de empregada, 

perfazendo uma área total por unidade, de 72,52 m2 (ver figuras 37, 38 e 39). 

Consideraremos somente os dados que interferem nos dois sistemas 

construtivos, tais como: estrutura, alvenaria de vedação e revestimento. Os outros itens são comuns 

para ambos os projetos. 
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LEGENDA. 

PAREDES PORTAN[E. 

PAREDES de TRAI4W. 

PAREDE$ de VEDApV 

-·~--

FIGURA 39 Esquema de alvenaria estrutural (escala 1:75). 
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6.3.1 Sistema tradicional 

6.3.1.1. Formas especiais de chapas de madeira compensada, tipo resinada, de 12 mm. de 

espessura ( 5 folhas) para concreto annado, levando-se em conta a utilização três vezes, apenas de 

um lado, reforçadas com sarrafos de pinho de 3a. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Chapa de madeira compensada 12 mm. ( 5 fls.) 0,43 m2 5,16 4,77 

Tábuas de pinho de 3a. de 1" x 12" 1,60m2 3,18 2,94 

(reforço e estrado de laje) 

Sarrafos de pinho de 1 O x 25 em 1,53 m2 1,01 0,93 

( engravatamento) 

Pontaletes de pinho de 3" x 3" (escoramento) 2,00m 1,40 1,30 

Pregos 18 x 27, 13 x 18, 17 x 21 0,25 ~g_ 0,39 0,36 

Desmoldante para formas 0,101 0,25 0,23 

Carpinteiros com leis sociais 1,35 h 3,38 3,13 

Ajudante com leis sociais 1,35 h 2,70 2,50 

Sub-total 17,47 16,16 

TOTAL JOGO DE FORMAS 220,92m2 3.859,47 3.570,00 
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6.3.1.2. Armadura 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Aco CA-50 AIB (6,3 a 10 mm) 1,15 kg 0,78 0,72 

Arame recozido n° 18 0,02 kg 0,02 0,02 

Anna dor 0,08 kg 0,20 0,19 

Ajudante 0,08 kg 0,16 0,15 

Sub-total 1,16 1,07 

TOTAL FERRAGEivf 4.860 kg 5.637,60 5.214,78 

6.3.1.3. Preparo de concreto estrutural com betoneira controle tipo B, Fck 15 1\1P A 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cimento 340,20 _!{g_ 40,82 37,76 

Areia média 0,7155 m3 11,45 10,59 

Brita 1 0,2893 m3 4,34 4,01 

Brita 2 0,6765 m3 10,82 10,00 

Betoneira 0,714 h 3,57 3,30 

Serventes com leis sociais 6,00h 12,00 11,10 

Sub-total 83,00 76,78 

TOTAL DE CONCRETO 32,4 m3 2.689,20 2.487,51 



107 

6.3.1.4. Lançamento e aplicação de concreto em estruturas. 

' 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Pedreiro com leis sociais 5h 12,50 11,56 

Serventes com leis sociais 8h 16,00 14,80 

Sub-total 28,50 26,36 

TOTAL MÃO-DE-OBRA 32,4 rn3 923,40 854,15 

6.3.1.5. Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos furados, dimensão 10x20x20, assentados com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1 :2:8; 

espessura das juntas 12 rnrn, espessura das paredes sem revestimento, 1 O em. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cimento 2,18 kg 0,26 0,24 

Cal 2,18l<g. 0,20 0,19 

Areia 0,015 rn3 0,24 0,22 

Tijolos cerâmicos 25 unid. 2,25 2,08 

Pedreiros com leis sociais 1,12 h 2,24 2,07 

Sub-total 7,69 7,11 

TOTAL ALVENARIA 731 rn2 5.621,39 5.199,79 
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6.3.1.6. Chapisco sobre superfícies horizontais e verticais empregando argamassa de cimento e 

areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1 :3, espessura 5 mm, grupo illiNB 231. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cimento 2,43 kg 0,29 0,27 

Areia média ou grossa 0,0061 m3 0,10 0,09 

Pedreiros com leis sociais O,lOh 0,25 0,23 

Serventes com leis sociais 0,15 h 0,30 0,28 

Sub-total 0,94 0,87 

TOTAL CHAPISCO 2.051 m2 1.927,94 1.783,34 

6.3.1.7. Emboço para paredes internas ou externas, empregando argamassa de cal hldratada e areia 

média ou grossa, sem peneirar, no traço 1:3, espessura 20 mm, grupo IINB 231. 

I 

UNIDADE I R$ 07/95 

US$ 

Cal hidratada 4,86J<g 0,44 0,41 

Areia média ou grossa 0,0243 m3 0,39 0,36 

Pedreiros com leis sociais 0,6h 1,50 1,39 

Serventes com leis sociais 0,76h 1,52 1,41 

Sub-total 3,85 3,56 

TOTAL DE EJ\rffiOÇO 1.579 m2 6.079,15 5.623,21 
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6.3.1.8. Reboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa de cal hidratada e areia 

média ou :fina, seca e peneirada, no traço 1 :2, espessura 5 mm, grupo J!NB 231. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cal hidratada 1,83 kg 0,16 0,15 

Areia média ou :fina 0,0061 m3 0,10 0,09 

Pedreiros com leis sociais 0,5 h 1,25 1,16 

Serventes com leis sociais 0,68 h 1,36 1,26 

Sub-total 2,87 2,65 

TOTAL DE REBOCO 1.579 m2 4.531,73 4.191,85 

6.3.1.9. Emboço para revestimento com azulejos, empregando argamassa mista de cimento, cal 

hidratada, areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1:2:9, espessura 20 mm, grupo TIINB 231. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cimento 3,24kg 0,39 0,36 

Cal 3,24 kg 0,29 0,27 

Areia média ou grossa 0,0243 m3 0,39 0,36 

Pedreiro com leis sociais 0,60h 1,50 1,39 

Serventes com leis sociais 0,8 h 1,60 1,48 

Sub-total 4,17 3,86 

TOTAL DE E:MBOÇO 472m2 1.968,24 1.820,62 
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6.3.1.10. Azulejos com junta a prumo, empregando cimento colante. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Azulejos 1,05 8,40 7,77 

Cimento colante 4,50 kg 0,68 0,63 

Azulejistas com leis sociais 0,36h 0,90 0,83 

Serventes com leis sociais 0,24h 0,48 0,44 

Sub-total 10,46 9,68 

TOTAL DE EMBOÇO 475m2 4.937,12 4.566,84 
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6.3.2 - Sistema de alvenaria estrutural 

6.3.2.1 Alvenaria estrutural em blocos de concreto portantes annados, dimensões 14x19x39, 

assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1 :0,25:3, 

incluindo aplicação de ferragem e lançamento da argamassa "groute" de cimento, cal hidratada, 

areia média e pedrisco, no traço 1:0, 1:3:2. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Blocos de concreto 14xl9x39 11 unid. 6,60 6,11 

Canaletas de concreto 14x19x39 1,5 unid. 0,83 0,77 

Cimento 11,76 kg 1,41 1,30 

Cal hidratada 0,87kg 0,08 0,074 

Areia média 0,0271 m3 0,43 0,40 

Pedrisco 0,0123 m3 0,20 0,19 

Ferro CA-50 médio 3,63 kg 2,47 2,28 

Pedreiro com leis sociais 0,8 h 2,00 1,85 

.Annador com leis sociais 0,14h 0,35 0,32 

Serventes com leis sociais 1,16 h 2,32 2,15 

Aj_udante de annador com leis socias 0,14h 0,28 0,26 

Sub-total 16,97 15,70 

TOTAL DE AL VENA.RIA ESTRUTURAL 830,04 14.085,78 13.029,35 
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6.3.2.2. Alvenaria de elevação com blocos de concreto, dimensões 9x19x39, assentados com 

argamassa de cimento e areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1 :7. Espessura das juntas 

10 mm; espessura da parede sem revestimentos 9 mm. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Blocos 9x19x39 13 un. 4,29 3,97 

Cimento 1,75 kg 0,21 0,19 

Areia média ou grossa 0,0085 m3 0,14 0,13 

Pedreiro com leis sociais 0,57h 1,43 1,32 

Servente com leis sociais 0,64h 1,28 1,18 

Sub-total 7,35 6,80 

TOTAL DE E:tv.mOÇO 273m2 2.006,55 1.856,06 

6.3.2.3. Revestimento interno com gesso, aplicado diretamente sobre blocos de concreto. 

Espessura 5mm. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Serviço contratado m2 4.380,00 4.051,50 

Sub-total 4.380,00 4.051,50 

TOTAL REBOCO INT. GESSO 1095m2 4.380,00 4.051,50 
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6.3.2.4. Azulejos com juntas a prumo, empregando cimento colante. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Azulei os 1,05 m2 8,40 7,77 

Cimento colante 4,50 kg 0,68 0,63 

Azulejistas com leis socias 0,36h 0,90 0,83 

Serventes com leis sociais 0,24h 0,48 0,44 

Sub-total 10,46 9,68 

TOTAL AZULEJOS 472m2 4.937,12 4.566,84 

6.3.2.5. Reboco para paredes externas, empregando argamassa de cal hidratada e areia média 

ou fina, seca e peneirada, no traço 1:2, espessura 5 mm, grupo IINB 231. 

UNIDADE R$ 07/95 

US$ 

Cal hidratada 1,83 kg 0,16 0,15 

Areia média ou fina 0,0061 m3 0,10 0,09 

Pedreiro com leis sociais 0,5h 1,25 1,16 

Serventes com leis sociais 0,68 h 1,36 1,26 

Sub-total 2,87 2,65 

TOTAL REBOCO 484m2 1.389,08 1.284,90 



6.4. Resumo de custo final 

6.4.1. Sistema tradicional. 

F onnas especiais 

Anna dura 

Preparo de concreto 

Lançamento e aplicação 

Alvenaria de elevação 

Chapisco 

Emboço para paredes internas e externas 

Reboco para paredes internas e externas 

Emboço para revestimentos com azulejos 

Azul~os 

TOTAL 

6.4.2. Sistema de alvenaria estruturaL 

Alvenaria estrutural 

Alvenaria de elevação 

Revestimento interno 

Azulejos 

Reboco externo 

TOTAL 

I 
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R$ 07/95 

US$ 

3.859,47 3.570,00 

5.637,60 5.214,78 

2.689,20 2,487,51 

923,40 854,15 

5.621,39 5.199,79 

1.927,94 1.783,34 

6.079,15 5.623,21 

4.531,73 4.191,85 

1.%8,24 1.820,62 

4.937,12 4.566,84 

38.175,24 35.312,10 

R$ 07/95 

US$ 

14.085,78 13.029,35 

2.006,55 1.856,06 

4.380,00 4.051,50 

4.937,12 4.566,84 

1.389,08 1.284,90 

26.798,53 24.788,64 
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6.5. Conclusão 

Com estes resultados obtidos, que por si só já apontam a economia no custo 

final da obra aproximado em 30%, somados à facilidade de utilização do sistema, à rapidez da 

execução e ao excelente efeito estético. Ficam provadas as grandes vantagens de utilização do 

Sistema de Alvenaria Estrutural como uma opção definitiva para a mcdernização mais econômica 

da construção civil. 
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CAPÍTUL07 

CONCLUSÕES 

Todas as vantagens são de ordem econômica em relação ao edifício 

tradicional (estrutura reticulada, pilar, viga, l~ie e alvenaria de vedação cerâmica). 

Vantagens na execução: 

1) Técnicas simplificadas- a fonna de se exigir o edifício é mais simples em relação ao tradicional 

onde temos diversos sub-sistemas que se sobrepõem e alguns são conflitantes em tennos diretos da 

execução. 

2) Menor diversidade dos materiais empregados- podemos reduzir uma familia de blocos a cinco 

ou seis componentes e praticamente levantar o edifício inteiro. 

O sistema construtivo em alvenaria estrutural com blocos de concreto mais 

simples são feitos com três componentes: o bloco inteiro, o meio bloco e o bloco canaleta. Com 

esses três componentes é possível se levantar o edifício e quanto mais desenvolvido for o processo, 

o número de componentes aumentam, aumentando também a racionalidade global do processo. 

3) A introdução do menor número de especialização da mão-de-obra- na alvenaria estrutural o 

processo é desenvolvido de forma mais racional, boa parte do trabalho dos especialistas é feito 

pelo pedreiro. A passagem de todas as tubulações elétricas de distribuição que ficam incorporadas 

na alvenaria, hoje elas são projetadas para serem executadas e passadas junto com a elevação das 

paredes, o trabalho de distribuição pode ser feito pelo pedreiro, desde que treinado. 
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4) A execução de revestimento e outras funções tem muito menos conflitos no ediffcio de 

alvenaria estrutural com blocos de de concreto do que no sistema tradicional. 

Algumas restrições: 

1) O desempenho da alvenaria sofre com a influência muito grande pelo modo de como é 

executado, ou seja os mecanismos de controle de qualidade tanto no recebimento dos materiais, na 

preparação da argamassa e na execução da própria alvenaria são muito mais sujeitos ao controle de 

qualidade do que na obra tradicional. Na obra tradicional, o bloco cerâmico tem uma mera função 

de vedação; quem garante a estabilidade e resistência do edificio é a estrutura. Na alvenaria 

estrutural com blocos de concreto, a alvenaria tem que ser feita com mais critérios de controle de 

qualidade, porque ela é muito influenciada pela mão-de-obra que executa, se não tiver nenhum 

controle compromete o desempenho. 

2) A concepção estrutural- Ela condiciona de certa fonna os espaços. Não existe uma liberdade 

de se fazer arquitetura com a mesma hoerdade que temos no tradicional. No tradicional damos a 

fonna que quisermos ao ediffcio; a estrutura é que garante a fonna do ediffcio. No ediffcio de 

alvenaria estrutural com blocos de concreto existe algumas restrições, não dá para se fazer grandes 

vãos em edificios; mas para edificios variando entre 50 a 150 m2, a alvenaria se enquadra 

perfeitamente. Não temos grandes vãos, nem lajes com grandes espessuras. 

3) O ediffcio tem uma definição de uso e não pode se alterar - não é possível projetar um ediffcio 

para ser habitacional, apartamento de 2 ou 3 donnitórios e após alguns anos transformar esse 

ediffcio em comercial. Pela impossibilidade de remoção de paredes do ediffcio de alvenaria 

estrutural, o uso é caracterizado no início do projeto; uma vez definido que será habitacional ele 

não muda mais de uso ao longo de sua vida, enquanto que no tradicional existe mais flexibilidade, 

há possibilidade de remoção de paredes e alterações. A alvenaria estrutural com blocos de 
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concreto perde um pouco em tennos de flexibilidade de uso, mas um edifício que nasce como 

habitacional, ele será habitacional até o fim de sua "VÍda, dificilmente muda-se o uso. 

Hoje é possível desenvolver diversos componentes dependendo do grau de 

sofisticação que a empresa se dispuser a chegar. Existe blocos especffi.cos para funções diversas 

que garantem racionalidade ao longo do processo e o custo desses componentes é praticamente o 

mesmo do elemento da alvenaria- o bloco. 

O bloco com características diferentes, um bloco especial, não tem um custo 

adicional porque tem uma função diferenciada (além do custo da fonna); o custo do bloco é o 

volume de concreto que é lançado na fonna e isso não aumenta em tennos do custo do edifício e 

vem a resolver uma série de problemas de execução ou patológicos e melliora significativamente a 

agilidade da obra. 

A argamassa e o groute são componentes de vital importância em um 

edifício de alvenaria estrutural com blocos de concreto, a nonna brasileira diz claramente que a 

argamassa a ser usada tem traço 1 :3, mas após vários ensaios de paredes concluímos que a 

resistência da argamassa à compressão, influencia muito pouco a resistência da parede à 

compressão. 

A escollia da argamassa tem uma importância muito grande. 

Hoje sabemos que baseado nos erros cometidos em alvenaria estrutural no 

Brasil, principalmente no conjunto habitacional de Itaquera, que é um dos maiores, todos os 

problemas patológicos que surgiram naqueles edi:ficios foram gerados pelo uso de argamassas 

excessivamente fortes. Todos eles foram feitos com argamassa de assentamento 1:3; essa 

argamassa tem por exemplo grande retração na secagem e por consequência o aparecimento de 

:fissuras, grandes resistências de aderência tendo como consequência uma parede que tem grande 

capacidade de absorver eventuais deformações. Hoje sabemos que a argamassa para assentamento 
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com cal pemrite a produção de uma alvenaria resiliente e não apenas apenas resistente. A alvenaria 

resiliente é uma alvenaria que tem grande capacidade de absorver deformações de diversas ordens. 

E uma terceira movimentação que são acomodações naturais de cálculo da 

variação do edificio, mais esforços de vento. Hoje podemos garantir que a argamassa de 

assentamento tem que ser resiliente. 

Em termos de projeto o que muda na sua composição é, que não é necessário 

ter apenas o tradicional projeto de arquitetura, estrutura, hidráulico e elétrico. É mais importante 

talvez o projeto que chamamos, de projeto de alvenaria, porque é ele que fará a compatibilização 

de todos os projetos de arquitetura com instalações hidráulicas, elétrica, gaz, telefone, antena tv, 

etc. O projeto de alvenaria na verdade, é mais importante que o projeto estrutural propriamente 

dito, pois o projeto estrutural nesse tipo de edificio fica restrito ao dimensionamento das lajes e 

uma verificação da compressão da alvenaria. Todo trabalho de estrutura ficou muito reduzido, 

muito simplificado. 

A mão-de-obra, no que importa para alvenaria estrutural não exige uma 

gama tecnológica grande entre alvenaria estrutural mais simples até uma que chega um grande nível 

de sofisticação; é importante saber até onde podemos chegar em termos de inovação tecnológica 

que a mão de-obra possa executar, porque essas mudanças tem que ser feita de fonna gradual, não 

pode haver uma ruptura abrupta (simplesmente tiramos a colher de pedreiro e damos uma bisnaga 

de PVC para aplicar a argamassa e uma régua americana de 5 bolhas). Há uma mudança muito 

brusca, então essas mudanças ocorrerão gradualmente. Uma empresa pequena, aquela que faz um 

edificio por ano, irá fazendo essas mudanças na sua mão-de-obra, treinando, capacitando e 

introduzindo ferramentas novas aos poucos; é preciso saber na fase do projeto qual é a mão-de

obra que iremos dispor de imediato numa primeira experiência, e gradualmente implantando as 

inovações. 
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O desafio que os contrutores enfrentam hoje para adequar à nossa realidade 

socio-econômica exige atenção especial. Não se pode mais deixar de associar a construção 

habitacional, mesmo em pequena escala, com sistemas que possibilitem rapidez de execução, 

qualidade e economia. E cabe aos engenheiros e profissionais da área, desenvolver com 

criatividade, projetos racionais que aumentem os beneficios e diminuam as improvisações e 

desperdício no canteiro de obras. 
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