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5) Aditivos: de acordo com as especificações
brasileiras.

Nas argamassas industrializadas a cal é substituída
por aditivos, plastificantes ou incorporadores de ar.

Os aditivos são usados para aumentar a coesão da
mistura ainda fresca.

6) Aço: de acordo com as especificações brasileiras.

matriaismatriaismatriaismatriais
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argamassaargamassaargamassaargamassa

A argamassa de assentamento garante o monolitismo
e a solidez da parede.

A função principal da argamassa é a de transmitir
todas as ações verticais e horizontais atuantes de
forma a solidarizar as unidades, formando uma
estrutura única.

Compatibiliza as deformações entre os blocos e
corrige as irregularidades causadas pelas variações
dimensionais dos mesmos.

Argamassas
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Argamassa
Ligar os componentes da estrutura; vedar as juntas.

Componentes
Cimento + Cal + Água + Areia + Aditivos 

Os aditivos são usados em função da utilização da
argamassa.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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A resistência da argamassa é obtida pela análise
estatística dos resultados dos ensaios de corpos-de-
prova normalizados.

fak

Nomenclatura

Tensão de ruptura

Argamassa

Valor
característico
(quantil de 5% na
curva de Gauss)

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Cimento Resistência e durabilidade.

Cal Trabalhabilidade; retenção de água;
plasticidade.

Areia Enchimento, dando volume e resistência à
mistura; diminuir a retração.

Massas específicas aparentes
CP= 1.505 Kg / m3; Cal hidratada= 640 Kg / m3

Pasta de cal = 1.280 Kg / m3; Areia úmida = 1.280 Kg / m3

Esses dados visam calcular o consumo de material
de acordo com o dosagem adotado, e fazer as
adaptações necessárias nessa dosagem.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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ARGAMASSA

argamassaargamassaargamassaargamassa



52

ARGAMASSA

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Slump= abatimento de tronco de cone

Avalia a trabalhabilidade da argamassa.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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ARGAMASSAS PADRONIZADAS PELA 
ASTM

As denominações foram retiradas desta palavra
MASON.

TIPO M: alta resistência; para alvenaria armada e não-
armada submetidas a altas cargas de compressão. São
apropriadas para pressões de terra solicitação de
vento, terremoto, ou seja, para estruturas abaixo e
acima do nível do solo.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Argamassas padronizadas pela ASTM
TIPO S: tem uma alta resistência de aderência (própria
para solicitações de tração); recomendada para
estruturas submetidas à força de compressão de
magnitude corrente, mas que requerem resistência de
aderência quando solicitadas a flexão (pressão de
solos em arrimos, vento, terremoto).

Sua excelente durabilidade recomenda-a para paredes
junto ao solo (fundações arrimos pisos).

argamassaargamassaargamassaargamassa
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TIPO N: é usual para estruturas acima do nível do solo;
recomendada para paredes externas internas e para a
técnica do “veneer”; sua trabalhabilidade, resistência a
compressão, a flexão e custo, são parâmetros que a
recomendam para as aplicações usuais.

TIPO O: o alto teor de cal confere a esta argamassa uma
baixa resistência; é recomendada para paredes não
estruturais (externa e interna) e paredes que utilizem a
técnica do “veneer” que não estejam sujeita a umidade.
É usada em prédios de um e dois andares possuindo
boa trabalhabilidade e baixo custo.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Tabela ASTM C 270 
Dosagem de argamassas

(partes em volume)

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Argamassas padronizadas pela ASTM

+ Alvenaria exposta ao tempo e com superfície horizontal é extremamente vulnerável às
intempéries. A argamassa para esse tipo de alvenaria deve ser escolhida com cautela.
*Argamassa do tipo O é recomendada para alvenarias que são improváveis de congelamento
quando saturadas, e improváveis de serem submetidas a ventos intensos ou a outras cargas
laterais significantes.
Os tipos N ou S  devem ser usados em outros casos.

Argamassas astmArgamassas astmArgamassas astmArgamassas astm
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Tipos usuais de argamassas

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Argamassa

A resistência característica do bloco deve ser calculada
com a sua área liquida:

A resistência da argamassa deve ser obtida em
corpos-de-prova cúbicos com 4 cm de lado, moldados
em duas camadas com 30 golpes de soquete.

argamassaargamassaargamassaargamassa
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Grout

É um micro-concreto (concreto com agregados miúdos).

AGREGADOS MIÚDOS PEDRISCOS

A função do grout é preencher os vazados dos blocos
em locais especificados no projeto.

Componentes: Cimento + Cal + Água + Areia +
+ Pedriscos + Aditivos (em função da utilização).

groutgroutgroutgrout
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groutgroutgroutgrout

O grout é um microconcreto com suficiente fluidez
para preencher os vazios dos blocos completamente e
sem separação dos componentes.

Ao aumentar a área da seção se tem maior resistência
à compressão da parede; tem a finalidade de
solidarizar as armaduras à alvenaria, preenchendo as
cavidades onde estas se encontram.

Também é usado como material de enchimento em
reforços estruturais e em zonas de concentração de
tensões.

Grout
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groutgroutgroutgrout

As principais propriedades do grout são:
a) a consistência da mistura deve ter coesão e fluidez

suficiente para preencher todos os furos dos
blocos;

b) a retração não deve levar à separação entre o grout
e as paredes internas dos blocos;

c) a resistência à compressão do grout, as
propriedades mecânicas dos blocos e da argamassa,
definirão as características à compressão da alvenaria.

Grout
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groutgroutgroutgrout

O lançamento do grout, em geral, é realizado em duas
ou três camadas ao longo da altura da parede,
conforme a fluidez do material.

O aumento no número de camadas de lançamento
permite que se use um grout com menor fator
água/cimento, desse modo se tem mais controle no
preenchimento dos furos verticais dos blocos,
diminuindo a possibilidade de segregação e de
ocorrência de vazios na parede.

Grout
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groutgroutgroutgrout

A pressão hidráulica da coluna líquida por vezes é
suficiente para o adensamento, porém, pode ser
necessário fazer uso de vibradores de agulha de
pequeno diâmetro, ou compactá-lo manualmente com
barras de aço.

Os grouts industrializados são à base de cimento de
alta resistência inicial, com agregados graduados,
adições, aditivos plastificantes e compensadores de
retração; têm alta fluidez, baixa retração na secagem e
resistências iniciais superiores a 30 MPa aos três dias.

Grout
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A resistência do grout é obtida pela análise estatística
dos resultados dos ensaios de corpos-de-prova
normalizados.

fgkNomenclatura:

Tensão de ruptura

Grout

Valor característico 
(quantil de 5% na 
curva de Gauss)

groutgroutgroutgrout
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Grout fino – Øagregado ≤4,8 mm
Grout grosso – Øagregado > 4,8 mm

Tabela ASTM C-476
Dosagens de grouts (partes por volume)

groutgroutgroutgrout



68

Estas tabelas visam facilitar o orçamento para a
cubicagem do grout em blocos vazados de concreto
com função estrutural.

groutgroutgroutgrout
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Volume de grout: preenchimento vertical dos 
vazios dos blocos de concreto

groutgroutgroutgrout
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Dosagem Experimental (argamassa e grouts)

1) Trabalhabilidade
É medida pela consistência, sendo função:
a) do fator A/C, que é fixado para a resistência de dosagem aos 28
dias (fad28 ou fgd28 );
b) da características da obra;
c) do teor de cal em relação ao cimento (em volume), sendo que
- ARGAMASSA: Cal / C ≤≤≤≤ 0,25;
- GROUTS: Cal / C ≤≤≤≤ 0,10.
d) da dimensão máxima do agregado do GROUT, que deve atender
à: Øagregado ≤≤≤≤ 1/3 da menor dimensão do vazado a preencher.

Deve-se garantir: resistência e trabalhabilidade.

dosagemdosagemdosagemdosagem
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2) Resistência

Desvio padrão conhecido (curva de Gauss):
faj= fak+1,65sd

fgj = fgk+1,65sd

sd= xnsn
onde n é o número de ensaios à compressão, 
sendo 
fak = resistência característica da argamassa;
fgk = resistência característica do grout;
Sd = desvio padrão da dosagem.

fgk≥15 MPa

dosagemdosagemdosagemdosagem
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Determinação da tensão na alvenaria

Por meio dos ensaios de prismas. Prismas composto 
de dois blocosOs ensaios devem atender ao MB-1849.

Obtém-se o valor médio da 
resistência, ensaiando-se no 
mínimo 12 corpos-de-prova: fp
Essa resistência servirá como 
parâmetro básico para a obtenção da 
resistência característica à 
compressão da alvenaria.

prismasprismasprismasprismas
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Ensaios de prismas

prismasprismasprismasprismas
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Ensaios de prismas

prismasprismasprismasprismas

74

IMPORTANTE!
Área líquida / área bruta  
Norma de 

ensaio bloco: 
resultado na 
área bruta!

Bloco de 4,5 MPa ���� Prisma de 7,2 MPa? ���� IMPOSSÍVEL
ESSE PROBLEMA NÃO EXISTE MAIS!

Norma de 
ensaio de 

prisma 
(“antiga”): 

resultado na 
área líquida!

Nova norma ����
também área 

bruta

TUDO ÁREA BRUTA!!!
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Ensaios de prismas

prismasprismasprismasprismas

75

Prisma = bloco + 
argamassa

Utilizado como referência no projeto.
Controlado na obra.
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Ensaios de prismas

prismasprismasprismasprismas

7676

Ensaio de prisma: padronizado com assentamento total.
OBRAOBRA

PRISMA
ÁREA 
BRUTA

RESULTADO
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Barras

Fios

AÇOS

açosaçosaçosaços
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De acordo com o valor característico da resistência de 
escoamento, as barras e os fios são classificados nas 
categorias CA-25, CA-50, CA-60.

De acordo com o processo de fabricação, as barras e os 
fios são classificados em classes A (laminação a quente 
sem posterior deformação a frio) que apresentam patamar 
de escoamento e B (com deformação a frio) que não 
apresentam esse patamar. Para projeto, devem ser usados 
os diâmetros e seções transversais nominais indicadas na 
NBR 7480.

açosaçosaçosaços
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Tipos de Superfície
Os fios e barras podem ser lisos ou providos de
saliências ou mossas.
Para cada categoria de aço, o coeficiente de
conformação superficial mínimo determinado por
meio de ensaios de acordo com a NBR 7477 deve
atender ao indicado na NBR 7480.

Massa Específica
Pode-se assumir para massa
específica do aço de armadura
passiva o valor de 7.850 kg/m3.

açosaçosaçosaços
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Coeficiente de Dilatação Térmica
O valor de 10-5/°C pode ser considerado para
coeficiente de dilatação térmica do aço, para
intervalos de temperatura entre -20 e 150°C.

Módulo de Elasticidade
Na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo
fabricante, o módulo de elasticidade do aço pode
ser admitido igual a 210 GPa.

açosaçosaçosaços
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Aço com patamar de escoamento
Tem-se um trecho elástico
e linear (lei de Hooke 1 ),
depois um trecho elástico
não-linear 2 e logo após
ocorre o escoamento 3.

O escoamento ocorre
quando há variação da
deformação específica
para uma tensão
constante.

1

2
3

4

açosaçosaçosaços

Após o escoamento tem-se o encruamento do
aço, até ser atingida a sua tensão de ruptura 4.
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Aço sem patamar de escoamento

Nesse tipo de aço não 
existe o trecho 3 mostrado 
no gráfico anterior.

1

4
2

Nota: os aços sem 
patamar de escoamento 
são produzidos a partir de 
aços com patamar de 
escoamento.

açosaçosaçosaços
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Diagrama teórico para aço com 
patamar de escoamento

Nota: a deformação específica
máxima à compressão é
limitada em 0,35% para haver
compatibilidade com a
deformação específica máxima
do concreto na flexão.

açosaçosaçosaços
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Características dos aços brasileiros

açosaçosaçosaços
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Características dos aços brasileiros

açosaçosaçosaços



Alvenaria Estrutural

Modulação das Paredes e 
Comportamento Estrutural

86



nB + (n + 1) x 1= VÃO

nB + n’ 1/
2
B + (n + n’+ 1) x 1= VÃO

ARQUITETURA

30015 15

1
5

280

10

LAJE

OPÇÃO OPÇÃO

7x39+1x19+(7+1+1)1=30

1

14 14

1
4

7x39 1x19

MODULAÇÃO DAS PAREDES
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modulaçãomodulaçãomodulaçãomodulação



1a FIADA

2a FIADA
7x39 1x19

n B n’ 1/2B

301

7x391x19

301

As plantas de fiadas são fundamentais, e por meio delas 
são desenhadas as plantas de prumadas, as plantas dos 
locais a serem preenchidos com grout, as plantas 
mostrando os locais onde serão colocadas as 
armaduras e demais detalhes.
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modulaçãomodulaçãomodulaçãomodulação



1a Fiada

Grout

Grout

Grout

Nessa planta 
devem constar á 
numeração das 
paredes, os 
pontos com grout, 
as aberturas 
(esquadrias, ar-
condicionado, 
etc.), e as cotas.
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modulaçãomodulaçãomodulaçãomodulação



Nessa planta devem 
constar á 
numeração das 
paredes, os pontos 
com grout, as 
aberturas 
(esquadrias, ar-
condicionado, etc.), 
e as cotas.

2a Fiada
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modulaçãomodulaçãomodulaçãomodulação


