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Análise de Edificações em Alvenaria Estrutural 
Pós Ocupação. 
 

Introdução  

O trabalho em questão se propõe a analisar a ocupação de edificios construidos em Alvenaria 
Estrutural após ocupação dos moradores.  Foram vistoriadas 168 unidades distribuidas em sete 
edifícios residenciais construidos na década de 70 na região da Asa Norte, Brasília/DF.  Os 
resultados comprovam que grande parte das unidades fez alguma intervenção de reforma sem 
o devido acompanhamento de responsável técnico Arquiteto ou Engenheiro. Há também uma 
grande quantidade de fissuras e sinais de movimentação nas alvenarias estruturais destas 
edificações, indicando manutenções indevidas ou mesmo danificando a estrutura do imóvel.  

Definição dos estudos de caso e avaliação das metodologias 

Conforme Ferreira (2008), ainda há muito a se descobrir a respeito das superquadras. A 
ousadia da empreitada em construir uma nova cidade fez com que toda a indústria da 
construção civil se mobiliza-se em prol deste desafio.  Diversas técnicas construitivas e 
materiais foram utilizados para atender a arquitetura inovadora que a Capital apresentava.  
Com prazos relativamente curto e uma cidade a ser edificada, muitas técnicas de edificação 
as obras foram aperfeiçoadas e utilizadas em grande escalas, sem referência anterior no 
mercado de construção civil brasileiro. 
Entre as técnicas de edificação, este estudo salienta um conjunto de prédios construídos em 
alvenaria estrutural. Neste ponto, vale a pena transcrever Ferreira (2008): 
 

“Nas superquadras duplas, da Asa Norte, 403/404 e 405/406, foram 
construídos 64 blocos com 1.536 apartamentos de três quartos. 
Esses blocos, com três pavimentos sobre pilotis, foram os primeiros 
prédios edificados na Asa Norte. Uma característica interessante 
desses edifícios é a ausência de pilares de concreto acima dos 
pilotis. As paredes de alvenaria funcionam como elementos 
portantes sustentando as lajes dos pavimentos. As janelas são 
rasgadas em toda a extensão do prédio, as colunas dos pilotis são 
cilíndricas, hoje estão totalmente descaracterizadas pelas reformas 
procedidas pelos condomínios. Foram os prédios residenciais que 
mais agradaram ao arquiteto franco-suíço Le Corbusier, quando 
visitou Brasília. “( A Invenção da Superquadra, p.50) 
 

 
Com 53 anos de ocupação e muitas alterações de reforma, a secretaria Defesa Civil de Brasília 
em 2013 alertou os proprietários a respeito do grande número manifestações patológicos 
referentes a infiltrações e trincas nestas quadras. Não há anotações a respeito de tipo de 
estrutura utilizada nestes imóveis no registro do imóvel ou projetos originais dos edificios. A 
ocorrência de fissuras em edifícios residenciais em alvenaria estrutural é um dos problemas 
que ainda necessitam de muita atenção e estudo. Vários fatores podem ocasionar as trincas, 
entre elas podemos exemplificar dilatação térmica, recalque diferencial, reformas sem o 
devido acompanhamento técnico, instalação e modificação dos pontos elétricos ou 
hidrossanitários. Parsekian (2013) descreve que o uso de alvenaria estrutural como solução é 
muito eficiente em edificações racionalizadas pelos custos, mas exige profundo controle na 
fase da execução e principalmente a manutenção dos edificios. De uma forma geral 
edificações em alvenaria estrutural são limitadas entre 5 a 8 pavimentos por causa dos efeitos 
ambientais e construitivos como proteção contra incêndio, isolamento acústico, quantidade 
de armadura e efeitos de torção, Parsekian (2013). O autor ainda salienta que nestas 
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edificações portas e janelas devem ser tratadas de forma uniformemente distribuídas dando 
um comportamento monolítico ao conjunto, evitando assim áreas críticas nos cantos das 
aberturas, vergas e contra vergas. Em alguns casos, como o acréscimo da força de 
cisalhamento horizontal aumenta cumulativamente dos andares mais altos para os andares 
mais baixos, é necessária inclusive a redução de portas e janelas para assim conseguir a 
estabilidade global da estrutura. Em alvenaria estrutural não se utilizam pilares e vigas, pois 
as paredes chamadas de portantes compõem a estrutura da edificação e distribuem as cargas 
uniformemente ao longo das fundações conforme esclarece Tauil (2010). Os pontos de 
concentração dos esforços ou mundança no sentido a alvenaria devem possuir armações 
complementares e grauteamento dos blocos de concreto. Os projetos devem conter 
informações semelhantes a Figura 1. 
 

Figura 1 - Detalhes do projeto em alvenaria estrutural armada. Fonte : Tauil ( 2010) 

 

 
 
No caso das superquadras norte 403 a 406, são edifícios com 24 apartamentos que foram 
modulados com pilotis de concreto convencional e três pavimentos em alvenaria estrutural. 
As fundações executadas em tubulões com diâmetro de 60 centímetros intertravadas com 
vigas baldrames e duas caixas de água, uma subterrânea e uma superior para cada prumada. 
Possuem junta de dilatação entre os apartamentos de final 04 e 05. São quadro caixas de 
escadas que atendem os apartamentos nas prumadas 01/02, 03/04, 05/06 e 07/08. A fachada 
externa encontra-se revestida com textura a base de quartzo e pintura. O piso dos pilotis e 
escadas do prédio é revestido com granitina; as janelas originais são de ferro tipo metalon 
pintado. Como não há muitos registros a respeito dos projetos destes edifícios, a equipe de 
técnicos que vistoriaram as unidades habitacionais fazendo o levantamento das unidades com 
scanner de parede que detectar vergalhões, juntas de argamassa, canos de água ou cobre, 
madeira e fiação elétrica em profundidades até 15 cm. Com isto foi possível recompor o 
projeto estrutural da edificação, conforme Figura 2. As plantas dos pavimentos foram 
recompostas a partir das unidades vistoriadas e localizamos os pontos de descidas pluviais 
conforme. Os apartamentos originalmente possui sala, três quartos, dois banheiros área de 
serviço e cozinha. O croqui da unidade por ser vista na Figura 3. 
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Figura 2- Maquete virtual do edificio. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 
 
 

Figura 3 - Planta recomposta do pavimento TIPO - com paginação dos tijolos e instalações.  

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 
 

Desenvolvimento do trabalho 

Foi montado um formulário padrão para coleta de dados conforme modelo proposto por 
Teixeira (2015) complementado por Gomide (2012). No campo a inspeção atendeu aos 
conceitos estabelecidos na norma de inspeção predial do IBAPE (2011). Juntamente com as 
fotos para cadastramento das manifestações patológicas existentes foram também anotadas a 
posição das trincas e extensão aproximada no croqui de cada apartamento vistoriado. Para 
comparar a percepção do morador a respeito da existência de fissuras, antes da vistoria 
técnica, o proprietario deveria responder ao questionário se percebia  ou não de fissuras 
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visíveis. Logo após, o vistoriador técnico efetuava o preenchimento do croqui, registrando a 
trinca encontrada com foto. De posse das amostras foram cadastradas e organizadas conforme 
agente causador da patologia, possibilitando assim análise conclusivas ao final de cada grupo 
de apartamentos do edifício. Dos 168 apartamentos amostrais, somente cinco proprietários 
não permitiram o levantamento. Outro dado que despontou na pesquia é a existência de uma 
unidade totalmente original, mantendo as características dos revestimentos, acabamentos e 
instalações hidráulicas e elétricas de 1961.  
Foram verificadas as recomendações da antiga ABNT NBR 8798:1985  e sua versão atual ABNT 
NBR 15961-2:2011 quanto às alterações em portas/janelas (aumento de vão ou troca dos 
batentes), cortes em alvenaria para acréscimos de pontos elétrico-hidráulicos e finalmente 
remoção das paredes com alteração do lay out. Conforme Parsekian (2013) o estado de tensão 
das alvenarias estruturais podem ser demonstrados na Figura 4. 
 

Figura 4 - Diagrama tensão-deformação e Estado de tensões no bloco e argamassa.  

Fonte : Parsekian (2013) 

 

 
 
 
Por se tratar de uma estrutura rígida, as deformações devem ser mais controladas evitando 
danos maiores a estabilidade global. Mesmo utilizando vergalhões no interior dos blocos, a 
alvenaria apresenta deformações plásticas e está sujeita à fluencia, conforme Sánches (2002) 
mostrado na Figura 5. 
 

Figura 5 - Tensão x deformação da alvenaria estrutural. Fonte: Sánches (2002) 

 
 
Ações de reforma ou remoção parcial das paredes com aparelhos vibratórios (martelete, 
marretas etc) podem ocasionar a propagação de ondas de choque a todas as paredes 
interligadas, possibilitando danos a ligação de argamassa entre os tijolos, uma vez que estes 
foram projetados para trabalhar como uma “malha única“ a favor da estabilidade. Os 
recalques diferenciais deste tipo de edificação também devem ser acompanhados com maior 
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critério pois o colapso das estruturas não permite muitos sinais aos usuários. O grafico de 
controle do recalque pode ser visto na Figura 6. 
 

Figura 6 - Controle de recalque diferencial. Fonte: Sánches (2002) 

 
 
Encontramos três tipos de fissuras estruturais características durante a vistoria. A primeira 
refere-se a fissuras na diagonal cortando os blocos de alvenaria, sinal que tensão de tração 
aplicada é maior que a resistência última dos blocos (Figura 7). 
 

Figura 7 - Trincas nos blocos – cisalhamento no bloco. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal. 

 

  
 
 

Figura 8 - Trincas nos blocos – ruptura da argamassa. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal. 
 

 
 

A segunda fissura encontrada tem a característica de seguir ao longo das juntas de argamassa, 
pois a tração no local é superior à tensão de aderência argamassa-bloco. A Figura 5 esclarece. 
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O terceiro tipo de fissura é quando há crescimento da fissura diagonal em direção ao apoio, 
alcançando o extremo da armadura de flexão gerando a ruptura por falta de ancoragem. 
Neste caso, deve-se verificar a aderência da armadura para evitarmos o deslizamento do 
prisma de esforços (Figura 9). 
 

Figura 9 - Trincas nos blocos – ruptura flexão. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal. 

 

 

, 

 
 
A ABNT NBR 15961-2:2011  instrui que devemos considerar o prisma de esforços alterado 
quando  passam a existir pontos de concentração, ocasionando trincas. Muitos pontos de 
concentração como estes foram encontrados em vão de portas que foram removidas, onde 
não foram executados blocos com grout e  enrijecedores. Os esforços solicitantes em 
edificações de alvenaria estrutural se propagam como uma malha, com correlação intensa 
entre os elementos estruturantes, no caso, os blocos de concreto conforme Figura 10. 
 
 

Figura 10- Propagação dos esforços solicitantes em alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

 
 
 
Esta orientação da norma quanto a abertura ou modificação de portas e janelas tem com o 
objetivo informar sobre a necessidade dissiparmos os esforços destes locais, evintando pontos 
de tensão e ruptura do elemento estrutural, como encontramos na Figura 11 abaixo:  
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Figura 11 - Trincas nos blocos – ruptura flexão. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal. 

 

 
 

 
Foi instruido ainda ao vistoriador que anotassem os casos de cortes na alvenaria para trocar a 
posição das instalações, reparos e pequenas reformas em instalações prediais (Figura 12). 
 

Figura 12 – Cortes horizontais na alvenaria superior a 40 cm.  Fonte: e Arquivo Pessoal. 

 

 
 
 
Nestes casos, cortes horizontes podem comprometer a estabilidade a parade, uma vez que há 
grande perda de seção do bloco e sua estrutrura interna fica comprometida. Não podemos 
garantir a transmissão dos esforços através do trapésio do cálculo original. No caso,  
simulando a instalação de uma tubulação de ¾” (25mm) em um bloco de 14 cm de largura, 
exigira o corte de aproximadamente 7 cm na seção resistente deste bloco, ou seja, perda de 
50% da área de compressão inicialmente considerada.  A ABNT NBR 15961-2:2011 instrui que 
cortes horizontais não devem ultrapassa o comprimento 40 centímetros. Para cortes verticais 
com comprimento superiores a 60 cm é necessário que na fase de cálculo seja considerado 
elementos distintos, ou seja, a estrutura deve ser recalculada observando a separação do 
prisma de esforços inicialmente previsto. Outro fator observado na vistoria refere-se a 
orientação normativa que não são permitidos condutores  de fluidos embutidos em paredes 
estruturais, exceto quando a instalação e a manutenção não exigem cortes. No formulário 
para anotações do vistoriador, deveriam ser indicados os tipos de trinca, posição em relação 
ao croqui e alvenarias removidas. O conjunto de todas as anotações foram agrupadas em um 
único gráfico do edifício, possibilitando a visão geral das patologias e a correlação entre as 
unidades habitacionais vistoriadas. Todos os proprietários foram informados das ações 
corretivas e deveriam contratar a revisão do projeto estabilidade global do edificio analisando 
a nova configuração dos esforços. É necessário ainda que sejam determinadas novas restrições 
de uso. 
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Apresentação e análise dos resultados 

Dos sete prédios que fazem parte desta análise, com o total de 168 apartamentos, não 
permitiram a vistoria somente 5 moradores, índice  de 2,98 % considerado baixo para nossa 
pesquisa. Apresentaremos os dados compostos sem estas unidades. Durante os 53 anos de 
ocupação dos edifícios, somente uma unidade não passou por reforma ou alterou pisos ou 
revestimentos (Figura 13). 
 

Figura 13 - Porcentagem de apartamentos que tiveram reformas. 

 

 
 
Deste grupo de 93,43% que fizeram alterações na unidade habitacional, a grande maioria 
(83%) não contou com orientação ou acompanhamento de um responsável técnico arquiteto 
ou engenheiro (Figura 14). 
 

Figura 14 - Unidades reformadas com apoio de um Responsável Técnico 

 

 
 
Mesmo entre o menor grupo, correspondente aos que fizeram reformas com apoio técnico 
arquiteto ou engenheiro, com índice de 16,67% na Figura 14, verificamos que parte dos 
profissionais contratados não observou às recomendações restritivas da norma de alvenaria 
estrutural. Neste grupo, 95% das unidades reformadas com orientação de técnicos, foram 
removidos elementos estruturais sem observarem pontos de esforços, tipo de equipamento de 
demolição ou mesmo averiguar as reações em apartamentos da próximos.  Isto já justifica o 
grande número de fissuras encontradas em muitos apartamentos, mesmo com intenverção 
menores nas reformas. Encontramos ao todo 119 apartamentos que retiraram as paredes, com 
ou sem apoio de equipe de técnicos arquitetos ou engenheiros. Um número muito significativo 
para nossa amostra de 168 unidades, conforme Figura 15 - Quantidade de apartamentos que alteraram 
a alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 15 - Quantidade de apartamentos que alteraram a alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 CONCLUSÕES 

Verificamos uma expressiva quantidade de apartamentos alterados, com reformas que podem 
oferecer riscos a estabilidade global dos edifícios. Parte destas ocorrências pode ser 
atribuiidas a ausência de informações na escritura dos imóveis a respeito do tipo de estrutura 
utilizada naqueles edificios. Propomos aos proprietários alterarem a escritura do 
apartamento, bem como o regimento interno dos edificios, inserindo a informação “ 
edificação concebida em alvenaria estrutural”. Isto facilitaria a divulgação da informação no 
ato de compra ou venda de unidades daquela região. Nossa proposta complementar é 
divulgarmos o conhecimento através de treinamento dos profissionais arquitetos ou 
engenheiros ainda no período de graduação. Existe pouca literatura técnica a respeito de 
edificações em alvenaria estrutural e muito deste conhecimento ainda é repassado em 
palestras ou mesmo artigos científicos. 
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