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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as boas práticas construtivas utilizadas na 

etapa de execução da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos em edificações residenciais 

na cidade de Maringá-PR. O método de pesquisa deu-se através de estudo de caso com a 

aplicação de questionário em 24 canteiros de obras em edificações residenciais. 

Apresentaram-se as boas práticas nas etapas de projeto; seleção de materiais; recebimento e 

estocagem dos blocos cerâmicos; ferramentas e equipamentos utilizados nessa etapa e por 

fim, a etapa de elevação da alvenaria de vedação. As boas práticas apresentadas no decorrer 

do estudo foram comparadas com o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, desenvolvido pelo IPT em 2009. Além disso, o estudo mostrou as boas 

práticas adotadas na organização do canteiro de obras referente ao bloco cerâmico, a 

utilização de documentações e treinamentos específicos para a capacitação da mão de obra na 

etapa de execução da alvenaria de vedação. 
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ABSTRACT 

 
 

This study aims to analyze the good construction practices used in the application stage of 

masonry sealing ceramic blocks in residential buildings in the city of Maringá-PR. The 

research method was made through a case study with a questionnaire on 24 construction sites 

in residential buildings. Showed up best practices in the stages of design, selection of 

materials, receipt and storage of ceramic blocks, tools and equipment used in this stage and 

finally the step of lifting the masonry seal. The best practices presented during the study were 

compared with the "Code of Practice No. 01: masonry sealing ceramic blocks" developed by 

IPT in 2009. Furthermore, the study showed the good practices adopted in the organization of 

the construction site for the ceramic block, the use of documentation and training specific to 

the training of manpower in the execution phase of masonry sealing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O cenário de competitividade na indústria da construção civil tem sido o 

grande incentivo para que as empresas construtoras invistam na modernização e execução da 

obra, de maneira a alcançarem o aumento da produtividade dos serviços, a redução da 

rotatividade da mão de obra, do retrabalho e a eliminação de falhas pós entrega e, por 

decorrência, a diminuição dos custos de produção (BARROS; SABBATINI, 2003; 

ANDRADE, 2005; COSTA et al, 2005a; SOUZA, 2006; LORDSLEEM JR E NEVES, 2010). 

Conforme Oliveira et al. (1999) a utilização de uma variedade de materiais, 

equipamentos/ferramentas, práticas especiais, processos construtivos e administrativos 

direcionados à construção civil, coopera para a organização do trabalho e proporciona uma 

maior qualidade, reduzindo os desperdícios, um dos fatores mais preocupantes da construção. 

Nesse aspecto, as boas práticas no canteiro de obras são essenciais, pois 

conforme Cleto et al (2011) denomina-se boas práticas para técnicas identificadas como as 

melhores formas de execução para determinadas atividades. Sendo assim, as boas práticas 

tratam-se de recomendações e procedimentos comprovados ao longo do tempo por 

profissionais experientes na área.  

As boas práticas podem ser aplicadas na execução da alvenaria de vedação 

tradicional, nas etapas de: projeto, seleção de materiais, etapa de execução da alvenaria de 

vedação, entre outras. Conforme Barros e Sabbatini (2003) existem vários questionamentos 

quanto às vedações dos edifícios de múltiplos pavimentos, executadas pelos processos 

tradicionais de alvenaria, em virtude do atraso tecnológico do setor.  

Diante da preocupação em evoluir e se modernizar na etapa de execução da 

alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, o IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica) 

desenvolveu em 2009 o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”. O objetivo desse código é recomendar as boas práticas para o processo de 

produção de edifícios, considerando todas as etapas construtivas. 

Conforme Thomaz et al. (2009), o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos” consolida técnicas construtivas e sua proposta é aperfeiçoar a 

produtividade e a qualidade das edificações. Através da apresentação de práticas nas etapas de 

seleção de materiais, etapa de projeto, etapa de execução e etapa de controle da qualidade e 

recebimento. 
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Portanto, buscou-se nessa pesquisa analisar as boas práticas construtivas na 

etapa de execução da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos em edificações residenciais 

na cidade de Maringá-PR. As práticas utilizadas nas edificações residenciais pesquisadas 

serão comparadas com o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”, permitindo uma análise das boas práticas que estão sendo aplicadas na alvenaria 

de vedação. 

 

1.1Objetivos 
 
1.1.1Objetivo geral 
 
 

Realizar uma análise comparativa das boas práticas construtivas utilizadas 

na etapa de execução da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos em edificações 

residenciais na cidade de Maringá-PR. 

 

1.1.2Objetivos específicos 
 

São objetivos específicos do presente estudo: 

 

 Apresentar o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, 

conforme proposto por Thomaz et al.(2009); 

 Identificar as boas práticas construtivas na etapa de execução da alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos, utilizadas pelas construtoras em estudo; 

 Comparar as boas práticas construtivas na etapa de execução da alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos utilizadas pelas construtoras, em relação ao “Código de Práticas 

n° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”; 
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 1.2 Justificativa 

 
 

O setor de construção de edifícios habitacionais no Brasil tem apresentado 

uma lenta evolução tecnológica em relação a outros setores industriais. As práticas adotadas 

nos canteiros de obras e as características da produção ocasionam uma baixa produtividade e 

elevados índices de desperdícios de materiais e mão de obra (MDIC, 2005). 

Segundo Mello e Amorim (2009), a construção civil do Brasil apresenta 

gargalos na produtividade, nos seguintes aspectos: baixa qualificação da mão de obra; falta de 

padronização e não conformidade dos materiais; pouca utilização da tecnologia da 

informação; pouca utilização de equipamentos que auxiliam o aumento da produtividade; 

entre outros. 

Todos esses itens observados por Mello e Amorim (2009) reforçam a 

necessidade de desenvolver boas práticas no canteiro de obras. Conforme Thomaz et al. 

(2009) a utilização do “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos” 

poderá auxiliar em vários aspectos, tais como: seleção adequada de fornecedores, adoção de 

critérios técnicos para a compra de materiais, na etapa de recebimento e estocagem dos 

materiais, bem como a etapa de execução da alvenaria. 

Segundo dados do Sinduscon- PR (2011) existem hoje aproximadamente 90 

construtoras na cidade de Maringá – PR, sendo que quase a totalidade das edificações 

residenciais, é construída com blocos cerâmicos. Para Bartz (2007) a preocupação em 

melhorar controles e estabelecer boas práticas na etapa de execução da alvenaria de vedação, 

torna-se fundamental para criar procedimentos padronizados, organizar o canteiro de obras e 

melhorar a qualidade do serviço executado, ou seja, desempenho do produto, suas 

características, sua credibilidade, sua conformidade ao uso e sua durabilidade. 

Ressalta-se que o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos” apresenta outros materiais além do bloco cerâmico, mas o estudo priorizou 

um único tipo de material para ter um aprofundamento referente aos dados coletados nas 

edificações pesquisadas.  

O presente estudo tem como objetivo abordar boas práticas para a alvenaria 

de vedação em blocos cerâmicos, com o intuito de apresentar soluções para problemas que 

podem auxiliar na organização do canteiro de obras, nas etapas de execução da alvenaria de 

vedação.  
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1.3 Estrutura da Dissertação 

  
Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. 

O primeiro consiste em introduzir a dissertação, apresentando o contexto no 

qual o trabalho está inserido, seus objetivos e a estrutura da pesquisa. 

No Capítulo 2, é discutida a definição e características da alvenaria, com 

ênfase na alvenaria de vedação e o bloco cerâmico. 

No Capítulo 3, apresenta-se o Código de Práticas da alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos, destacam-se as etapas: etapa de projeto, etapa de seleção de materiais, a 

etapa de recebimento, estocagem do bloco cerâmico, a etapa de execução da alvenaria de 

vedação e por fim, a etapa de controle da qualidade da obra. 

No Capítulo 4, descreve-se detalhadamente o método de pesquisa 

empregado, sendo apresentadas as três etapas do trabalho: o estudo bibliográfico, o estudo 

exploratório, e o método utilizado para a análise dos dados extraídos na pesquisa. 

No Capítulo 5, é apresentada a análise e discussão dos dados obtidos nos 

estudo empíricos realizados. 

No Capítulo 6, apresentam-se as conclusões do trabalho, assim como 

algumas sugestões para trabalhos futuros. 

E por fim, as referências bibliográficas e os anexos utilizados no decorrer do 

estudo. 
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2 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ALVENARIA 
 
 

Alvenaria consiste em um conjunto de blocos artificiais ou componentes 

naturais, sistematicamente organizados, unidos por uma argamassa ou não, constituindo um 

maciço que deve apresentar resistência, durabilidade e impenetrabilidade (ARAÚJO, 1995.). 

Conforme Alves (2008), a alvenaria pode ser empregada na produção de 

vários elementos construtivos podendo ter função estrutural ou de vedação, tais como: 

paredes, abóbodas entre outros.  

Segundo Franco et al. (2005) as paredes de alvenaria podem ser 

classificadas de acordo com o material empregado em: 

 Alvenaria de bloco de concreto; 

 Alvenaria de bloco de cerâmico; 

 Alvenaria de bloco sílico-calcário; 

 Alvenaria de bloco de concreto celular; 

 Alvenaria de bloco e tijolo de solo-cimento; 

 Alvenaria de pedra. 

 

O processo de execução da alvenaria, construídos pelo processo construtivo 

tradicional, utiliza-se do uso intensivo de mão de obra, baixa mecanização, com elevados 

desperdícios de mão-de-obra, material e tempo, mas essa prática artesanal vem sofrendo 

evoluções no decorrer dos anos (SILVA, 2007).  

Scardoelli, Silva e Formoso (1994) citado por Lordsleen Jr. (2010) afirmam 

que as melhorias mais frequentes observadas na produção de alvenaria referem-se a: 

desenvolvimento e uniformidade de documentos de projeto; organização do canteiro; 

aquisição, desenvolvimento e adaptação de equipamentos/ferramentas; desenvolvimento de 

materiais; e componentes para facilitar a racionalização da execução. 

Para Martins (2009) os principais aspectos a considerar no planejamento da 

execução das alvenarias são: 

 Quantificação geral dos trabalhos; 

 Planejamento e programação da seqüência de atividades e duração das tarefas 

que serão executadas (cronograma); 

 Avaliação de mão de obra, materiais, acessórios especiais e equipamentos; 
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 Avaliação de aquisição de materiais, do armazenamento, do transporte e elevação 

e da manutenção de equipamentos; 

 Definição de equipes de trabalho, sua qualificação e treinamentos; 

 Definição das ferramentas de previsão e controle da produtividade e custos; 

 Definição de métodos de controle de qualidade. 

 

Torna-se necessário a implantação de uma gestão na execução da alvenaria, 

na qual sejam observados critérios tais como a organização do trabalho e o planejamento, 

visando minimizar as ocorrências de problemas na execução da alvenaria. Sendo assim, a 

programação da execução de alvenaria deve obedecer aos mesmos princípios aplicados a 

outras atividades, (execução da estrutura, acabamentos, instalações técnicas etc.), adequados, 

em cada situação, ao volume e complexidade da obra. 

Segundo Sabbatini (2012), o sistema construtivo mais empregado no Brasil 

é a estrutura reticulada de concreto armado, vedações em alvenarias de componentes 

cerâmicos ou outros e revestimentos argamassados. 

Mesmo com as inovações na construção, o que predomina na atualidade são 

as vedações em alvenarias de componentes cerâmicos, que necessitam de critérios para que 

seja executado de forma correta sem gerar desperdícios. Neste contexto, o foco principal 

desse trabalho é apresentar a alvenaria de vedação, sua definição e principais características 

técnicas. 

 

2.1 Alvenaria de Vedação 
 
 

Alvenarias de vedação são designadas a compartimentar espaços, 

preenchendo os vãos de estruturas de concreto armado, aço ou outras estruturas (Figura 2.1).  
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Devem suportar tão somente o peso próprio e cargas de uso, como armários, 

objetos fixados entre outros (THOMAZ et al. 2009). 

 

 
Figura 2.1 – Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 

 

A alvenaria, conforme Ching e Adams (2001) e Martins (2009) quando 

projetada com finalidade de vedação, sem função estrutural deve possuir características 

técnicas e exigências, dentre as quais se destacam:  

 Divisão, vedações e proteção; 

 Isolamento térmico; 

 Isolamento acústico;  

 Segurança ao contato; 

 Estética; 

 Solidez e praticidade de manutenção. 

 

Diante das exigências na execução das alvenarias e a sua importância na 

construtibilidade, ressalta-se a qualidade dos materiais que serão empregados, suas 

interferências no processo de compra, transporte, armazenamento e uso na obra, os quais 

podem afetar diretamente as características técnicas, quando não forem bem empregados. 

No que diz respeito aos blocos especificamente, de acordo com Sabbatini 

(2002) estes componentes correspondem a cerca de 85% a 95% do volume da alvenaria e 

definem as principais características de desempenho, projeto e produção na execução da 

alvenaria de vedação. 

A alvenaria de vedação tradicional que é freqüente nas edificações apresenta 

as seguintes características (TÉCHNE, 2006; THOMAZ etal, 2009): 
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 Mão de obra: baixa ou pouca qualificação, que interfere na qualidade e tempo de 

execução da alvenaria, ocasionando retrabalho e desperdício de materiais;  

 

 Retrabalho: os blocos são assentados, as paredes são seccionadas para a 

passagem de instalações e colocações de caixas e, em seguida, são realizados 

remendos com a utilização de argamassa para o preenchimento dos vazios, 

gerando atrasos no prazo de entrega e aumento no consumo de materiais; 

 
 Desperdício de materiais: a quebra de blocos cerâmicos no transporte, no 

armazenamento e na execução, o uso de marretas para abrir os rasgos nas 

paredes, e colheres de pedreiro para quebrar os blocos cerâmicos, resultando na 

freqüência de remoção de caçambas de entulho da obra; 

 
 Falta de controle na execução: podem surgir problemas na execução que são 

identificados somente no momento da conferência de prumo do revestimento 

interno/externo e esquadro das paredes, gerando altos índices de consumo de 

argamassa. 

 
 

De acordo com Coelho (2009), a execução de paredes, no processo 

construtivo convencional, é um processo artesanal que pressupõe o preparo anterior dos 

materiais e o desenvolvimento intenso de atividades de apoio diante da quantidade de 

operações que precisam ser executadas. 

 

2.1.1 Blocos Cerâmicos 
 

Para a execução das alvenarias têm-se diversos tipos de elementos que 

podem ser utilizados para a execução das paredes, dentre os quais destacam: os tijolos 

cerâmicos, os blocos cerâmicos ou blocos de concreto, havendo outros tipos de elementos 

como os blocos sílico-calcários, blocos de concreto celular, entre outros (SALGADO, 2009; 

MARINOSK, 2011). 

Os blocos cerâmicos têm como matéria-prima a argila, que passa pelo 

processo de queima, com temperaturas que variam entre 9000C e 11000C. São empregados 

para alvenaria de vedação e possuem baixo custo, havendo ainda blocos cerâmicos especiais 
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utilizados em alvenaria com função estrutural (SALGADO, 2009). 

Conforme Soares (2002) parte da indústria cerâmica possui processo ainda 

artesanal no que diz respeito à produção de blocos cerâmicos. As principais causas são: baixa 

utilização de tecnologia, a falta de padronização de produtos e a inadequada utilização de 

equipamentos e técnicas de produção, dentre outras. 

A qualidade dos blocos cerâmicos tem um papel fundamental na alvenaria 

de vedação, pois implicará em redução de perdas no processo de transporte, na estocagem, e 

execução da obra. De acordo com a ANICER– Associação Nacional da Indústria Cerâmica 

(2011) a indústria de cerâmica vermelha tem passado por um grande desenvolvimento e 

modernização, introduzindo melhorias tecnológicas no processo produtivo, incluindo a 

implantação de fábricas do porte das que existem na Europa. 

A maior parte dos blocos produzidos, no Brasil, é utilizada em 

aproximadamente 70% das construções informais, sendo que esses blocos não estão em 

conformidade com as normas técnicas. No entanto, no mercado formal, a situação não é a 

mesma, e caminha rapidamente para a normalização devido às leis de proteção ao consumidor 

(TÉCHNE, 2002; PENA, 2003). 

A NBR 7171/92 – Bloco cerâmico para alvenaria – especificação (ABNT, 

1992) classifica os blocos cerâmicos, segundo a sua faixa de resistência e finalidade, em sete 

classes. Para os blocos de vedação e uso corrente, especifica que estes devem atender a menor 

classe de resistência (Classe 10), que corresponde a uma resistência a compressão de 1,0 MPa. 

 

Os blocos cerâmicos para vedação constituem as alvenarias externas 
ou internas que não têm a função de resistir a outras cargas verticais, 
além do peso da alvenaria da qual faz parte, eles podem ser com furos 
na vertical ou na horizontal. Quanto as suas características 
geométricas, o bloco de vedação deve possuir a forma de um prisma 
reto, sendo sua geometria indicada esquematicamente conforme 
indicado na Figura 2.1.1 NBR 7171/92 (ABNT, 1992). 
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Figura 2.1.1 -Bloco cerâmico de vedação com furos na horizontal e vertical 

Fonte: NBR 15270-1, ABNT (2005) 
 

 
De acordo com a NBR 15270-1- Componentes cerâmicos parte 1: Blocos 

cerâmicos para alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos (ABNT, 2005) os requisitos 

gerais quanto a sua fabricação são: o bloco cerâmico de vedação deve ser fabricado por 

adequação plástica de matéria-prima argilosa, podendo conter ou não aditivos, queimado a 

elevadas temperaturas. 
O bloco cerâmico de vedação deve trazer, obrigatoriamente, gravado em 
uma das suas faces externas, a identificação do fabricante e do bloco, em 
baixo relevo ou reentrância, com caracteres de no mínimo 5 mm de altura, 
sem que prejudique o seu uso.Nessa inscrição deve constar no mínimo o 
seguinte: a) identificação da empresa; b) dimensões de fabricação em 
centímetros, na seqüência largura (L), altura (H) e comprimento (C),na 
forma (L x H x C), podendo ser suprimida a inscrição da unidade de medida 
em centímetros.Para fins de comercialização, a unidade é o milheiro (NBR 
15270-1, ABNT, 2005, p.5). 
 
 

O Quadro 2.1.1, apresenta as dimensões normalizadas pela NBR 15270 -1 
(2005). 
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Quadro 2.1.1 - Dimensões de fabricação de blocos cerâmicos de vedação 

Fonte: NBR 15270-1, ABNT (2005) 
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  Para Bauer (2005) o ideal seria que a definição do tipo de bloco 

acompanhasse os projetos (memorial descritivo e especificações) de determinada obra, com as 

características desejadas discriminadas, ou indicando a norma brasileira que o produto deveria 

obedecer.  

Além dos critérios e fatores de qualidade citados, os blocos devem estar em 

conformidade com as normas vigentes no que diz respeito a caracterização geométrica (forma 

e dimensão), resistência mínima à compressão,entre outros (ABNT NBR  7171,1992; NBR  

8042 – Bloco cerâmico para alvenaria – Formas e dimensões- padronização,1992; NBR  8043 

– Bloco cerâmico portante para alvenaria – Determinação da área líquida,1993; NBR 6461 – 

Bloco cerâmico para alvenaria – verificação da resistência à compressão,1983). 

Segundo Sposto (2004) a conformidade do bloco cerâmico com as normas 

vigentes torna-se importante, pois  poderá haver um acréscimo no custo do serviço e consumo 

de argamassa, no caso do bloco cerâmico não apresentar as formas e dimensões padronizadas. 

 

2.1.2 Argamassa 
 
 

Argamassas de cimento são utilizadas em alvenarias de alicerces, chapisco e 

nos revestimentos onde exigem condições de impermeabilidade. As argamassas de cal são 

utilizadas para emboço e reboco e assentamento de alvenarias de vedação. Argamassas mistas 

são empregadas nas alvenarias estruturais ou de vedação, nos contrapisos, no assentamento de 

revestimentos cerâmicos em pisos ou paredes, no preparo de paredes e pisos para receberem 

revestimentos cerâmicos aplicados com argamassa colante, e nos emboços de forros e paredes 

(FIORITO, 1994). 

Existem duas formas de argamassa comumente utilizadas: industrializada ou 

preparada em obra. Se a argamassa for industrializada, o fornecedor deverá proporcionar a 

construtora uma ficha técnica do sistema base/chapisco/argamassa com informações sobre os 

valores das propriedades solicitadas pelo projetista, assegurando que o sistema atende às 

especificações previstas no projeto e que tem condições de manter essas propriedades ao 

longo de todo o fornecimento de argamassa na obra (CEOTTO; BANDUK , NAKAMURA, 

2005). 

Ainda conforme os autores se a argamassa for preparada em obra, o projetista 

deverá participar da escolha de fornecedores de insumos (areia, cimento e cal) bem como 

fornecer a composição da argamassa que atendam os parâmetros por ele especificados. 
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A determinação do tipo de argamassa poderá interferir na organização do 

canteiro de obras e com a geração de perdas, já que, cada argamassa demanda uma 

configuração diferente do sistema de produção. Portanto, a decisão pelos diferentes tipos de 

argamassa quanto à forma de produção torna-se determinante (DIOGO, 2007). 

O Quadro 2.1.2 apresenta a classificação das argamassas segundo as formas de 

fornecimento e preparo. 

 
Quadro 2.1.2 – Tipos de argamassa segundo as formas de fornecimento e preparo 

Fonte: NBR 13530 (2005) 
Tipo de Argamassa Descrição e materiais constituintes

Preparada em obra
Medição e mistura em canteiros de obras de aglomerantes, areia e água, podendo 
conter aditivos ou adições para melhorias de suas propriedades.

Mistura semipronta 
para argamassa

Mistura de uma parte dos materiais constituintes da argamassa, com materiais 
medidos e homogeneamente misturados em fábrica ou canteiro de obras, e 
fornecida para um último processo de mistura com a adição dos demais materiais 
constituintes da argamassa no canteiro de obras imediantamente antes da sua 
aplicação.

Industrializada úmida
Mistura pronta para uso com proporções feitas em central, não necessitando de 
material adicional.

Industrializada seca
Mistura seca pronta, ensacada ou fornecida em silos, necessitando somente de 
água para preparo.

 
 

Segundo Diogo (2007) a forma de produção da argamassa interfere na 

definição e seqüenciamento das atividades envolvidas no canteiro de obras, na escolha das 

ferramentas e equipamentos necessários, bem como na organização adequada do canteiro de 

obras. 

A argamassa, tal como o bloco cerâmico também precisa de controle e 

inspeção das etapas. Conforme Ceotto; Banduk e Nakakura (2005) as argamassa, deverão ser 

inspecionadas verificando a marca do produto, composição qualitativa, evitando possíveis 

problemas na sua utilização. 

Conforme De Mori e Piaceski (2000), a importância das argamassas na 

construção civil é inegável, pois está presente nas obras de pequeno a grande porte. De modo 

a atender as propriedades requeridas, torna-se necessário a realização da dosagem dos 

materiais com instrumentos eficientes e hidratação da cal por período adequado. 

Recomendam-se as argamassas mistas, compostas por cimento e cal hidratada, 

para o assentamento. A argamassa utilizada para o assentamento dos blocos pode ser 

industrializada ou preparada em obra e devem atender aos requisitos estabelecidos na norma 
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NBR 13281- Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos-requisitos 

(ABNT, 1982). 

Segundo Maciel et al (1998) citado por Diogo (2007) deve-se observar os 

seguintes aspectos em relação à organização do canteiro de obras: layout que contempla 

melhor localização dos equipamentos, áreas de estocagem, vias de transporte interno de 

materiais e ciclo de produção da argamassa. Ainda para o autor toda a organização deverá 

ocorrer de acordo com o tipo de argamassa que poderá ser industrializada ou preparada na 

obra.  
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3 BOAS PRÁTICAS DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS 
 

Apresentam-se neste capítulo, as boas práticas da alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos, conforme o “Código de Práticas n° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos” (THOMAZ et al. 2009). 

Serão abordadas as etapas de projeto, de seleção de materiais, de 

recebimento e estocagem do bloco cerâmico no canteiro de obras, bem como as etapas de 

execução da alvenaria e de controle da qualidade da obra. 

 

3.1 Código de Práticas da Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos 

 

Os códigos de práticas são documentos técnicos de referência nacional, que 

se caracterizam por sugerir as boas práticas para o procedimento de produção de edifícios, 

compreendendo aspectos técnicos desde o projeto, a execução, o controle da qualidade, o uso 

e manutenção e as garantias e responsabilidades (THOMAZ et al, 2009, p.01). É importante 

destacar que esses códigos não são normativos, porém consensualizados pelos principais 

agentes envolvidos na cadeia produtiva. 

No ano de 2009, os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Tecnológica – 

IPT, Thomaz et al (2009), desenvolveram o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos”, cujo objetivo é sugerir e associar práticas construtivas bem sucedidas, 

complementando a normalização técnica e balizando o uso dessa técnica construtiva no 

Brasil, ainda considerando-se as especificidades regionais. 

Conforme Starkweather (1992) citado por Kruger e Heineck (1999, p.02) 

aponta que dentre as razões para ter um manual de procedimentos é o fato de ter uma 

documentação de treinamento, descrever detalhes de processos desconhecidos, determinar 

soluções para não conformidades, bem como cumprir requisitos legais de documentação e 

normas. 

Segundo Cleto et al. (2011) a utilização do manual além de ser um documento 

que formaliza boas práticas aplicadas no canteiro de obras, poderá contribuir para a melhoria 

da qualidade de atividades e seus resultados. 

Desta forma o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos” aplica-se a alvenarias de vedação executadas com blocos cerâmicos vazados 
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assentados com argamassa. As mencionadas alvenarias podem ser utilizadas tanto nas 

fachadas das construções (paredes externas) como nas paredes internas, podem, além disso, 

compor paredes com ou sem revestimento (THOMAZ et al. 2009, p.03). 

Ainda para Thomaz et al. (2009, p.04) apresentam que o “Código de Práticas 

N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos” não se aplica a obras ou a condições 

especiais, tais como: saunas, piscinas, reservatórios, fornos, câmaras frigoríficas, alvenarias 

submersas, além de obras de alvenaria estrutural e serviços de revestimento, tanto de 

impermeabilização quanto de pintura. 

Para o presente estudo, delimita-se apresentar os controles realizados somente 

com o bloco cerâmico abordados no “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, pois se tratam do elemento principal desse estudo.  

Desta forma, a Figura 3.1 ilustra as principais etapas que serão apresentadas 

nesse estudo, referente ao “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”. 

ETAPA 
DE

PROJETO

ETAPA DE
SELEÇÃO DE
MATERIAIS

ETAPA
DE

EXECUÇÃO

ETAPA DE
CONTROLE DA

QUALIDADE

EXIGÊNCIAS E 
RECOMENDAÇÕES 

TÉCNICAS

ESTOCAGEM 
DOS MATERIAIS

EQUIPAMENTOS
E

FERRAMENTAS

ELEVAÇÃO 
DAS

ALVENARIAS

 
Figura 3.1 – Principais etapas do Código de Práticas da Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos 

 

 

Portanto, serão apresentadas as etapas de projeto e as exigências e 

recomendações técnicas; a etapa de seleção de materiais, destacando o bloco cerâmico; a 

etapa de execução que subdividem em: estocagem dos materiais, equipamentos e ferramentas, 

e elevação das alvenarias; por fim, a etapa de controle da qualidade. 
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3.2 Etapa de Projeto 
 
 

Projeto é atividade ou serviço que faz parte do processo de construção, 

responsável por: desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características 

físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução 

(MELHADO, 1994, p.09). 

A fase inicial de qualquer processo de projeto é o reconhecimento de uma 

condição problemática e a decisão de se encontrar uma solução para ela. O projeto é, acima de 

tudo, um ato deliberado, um empreendimento propositado (CHING, 2010). 

Desta forma, o processo de projeto na construção de edifícios é composto por 

vários projetos (arquitetônico, complementares, produção), os quais desenvolvem as soluções 

em nível crescente de detalhamento, cumprindo diferentes etapas de projeto. 

Segundo Martins, Hernandes e Amorim (2003), as principais causas de 

patologia pós-ocupação das edificações são, em sua maioria, devido às falhas de projetos, 

seguidas pelas falhas de execução, de materiais de utilização. Conforme Pinto (1989), Picchi 

(1993), Rodriguez e Heineck (2001), apontam que uma adequada gestão do processo de 

projetos pode significar reduções no custo direto das obras. 

O projeto é o principal elemento de trabalho de um profissional da construção. 

As informações de execução estão inseridas nele, no caso da alvenaria, são as paredes que vão 

definir as diferentes áreas de uma edificação (SALGADO, 2009). 

Conforme Melhado (1994) afirma que o projeto tem que ser capaz de subsidiar 

as atividades de produção em canteiro com informações de alto nível, que não são geradas 

igualmente no ambiente de obra; a partir de um bom projeto, torna-se possível organizar um 

planejamento e uma programação eficientes, deste modo como um programa efetivo de 

controle da qualidade para materiais e execução. 

De acordo com Silva e Nascimento (2007) durante alguns anos métodos 

empregados no processo construtivo convencional para a execução de alvenarias de vedação, 

bastante artesanais com deficiente fiscalização dos serviços executados, organização e 

padronização do processo de produção. Existem atualmente procedimentos adotados nos 

canteiros de obras que restringem a reproduzir práticas ultrapassadas já existentes na 

construção civil, e nem sempre os projetos tem um nível de detalhamento construtivo 

suficiente, sendo percebido somente no momento da execução. 
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3.2.1 Exigências e recomendações técnicas de projeto de alvenarias de vedação 
 

Conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos” Thomaz et al.(2009) apresentam os aspectos que compõe a etapa de projeto, os 

quais são: requisitos e critérios de desempenho; exigências e recomendações técnicas de 

projeto de alvenarias de vedação. É importante destacar para este trabalho abordará o aspecto 

exigências e recomendações técnicas, enfatizando a importância do projeto de produção de 

alvenaria. 

Segundo Correa e Andery (2006) uma forma de reduzir os custos e melhorar a 

qualidade na construção de edifícios é o desenvolvimento de projetos para a produção, 

principalmente na alvenaria de vedação.  

Em função do projeto para produção Silva (2007) propôs como atividades 

facilitadoras do processo, as seguintes etapas: 

 Obtenção dos equipamentos e materiais que serão utilizados em cada etapa, 

analisando a sua viabilidade; 

 Compreensão detalhada das especificações dos materiais; 

 Definição de rotas de acesso para serem aplicadas no canteiro; 

 Compreensão dos procedimentos executivos, obedecendo aos prazos mínimos 

estabelecidos; 

 Elaboração de treinamentos adequados a cada etapa de execução; e 

 Seleção de fornecedores. 

Conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”, citado por Thomaz et al. (2009, p.18), o projeto da alvenaria de vedação precisa 

levar em consideração, além do próprio desempenho mecânico, exigências relacionadas às 

características da obra. Na seleção do sistema de blocos cerâmicos deve-se considerar: 

 Dimensões modulares/peso dos blocos (aspectos ergonômicos e de 

produtividade); 

 Disponibilidade de blocos especiais (para coordenação modular nos encontros 

entre paredes); 

 Disposição de peças complementares (meio-blocos, canaletas, blocos 

compensadores, entre outros); 

 Regularidade geométrica e integridade das arestas; 

 Embalagem/Paletização; 
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 Capacidade de embutimento de dutos/ fixação de esquadrias; 

 Possibilidade de sustentação de peças suspensas; 

 Absorção de água/expansão higroscópia/ risco de eflorescências; 

 Rugosidade superficial/ capacidade de aderência de revestimentos; 

 Resistência à compressão; 

 Isolação térmica; 

 Isolação acústica; 

 Resistência ao fogo. 

 

Conforme afirmam Medeiros e Franco (1999) o projeto de alvenaria tem como 

objetivo planejar e antecipar as decisões referentes à execução das paredes, analisando e 

dimensionando suas influências com outras partes da obra, definindo o processo de produção 

da alvenaria e a qualidade do produto final. 

Santos; Schincaglia e Carasek (2008) destacam através de estudos realizados, 

ganhos obtidos pela adoção do projeto de alvenaria de vedação, como: 

 O projeto de alvenaria em sua elaboração realiza um trabalho de 

compatibilização com os demais subsistemas (estruturas, instalações e 

revestimentos), tornando-se um elemento de grande integração no processo de 

racionalização da obra, ou seja, aplicação mais eficiente dos recursos em todas as 

atividades desenvolvidas para a construção do edifício; 

 A redução de quebra de blocos cerâmicos, a qual acontece devido à modulação 

programada com peças prontas segundo a norma. 

Um aspecto importante a considerar no desenvolvimento dos projetos de 

produção é a produtividade. Segundo Chalita (2010) reforça a necessidade de se incorporar 

elementos referentes ao planejamento das atividades produtivas, tais como: metas de 

produtividade, equipamentos, fluxo de materiais e métodos de controle. 

Outra forma de alcançar níveis de racionalização da construção é adoção de 

um sistema de coordenação modular em um projeto, ou seja, reduzir perdas e aumento da 

produtividade, através da compatibilização dimensional de componentes construtivos dentro 

de um mesmo subsistema ou entre componentes de subsistemas distintos (SILVA; 

NASCIMENTO, 2007). 

Segundo Thomaz et al. (2009, p.19), a coordenação modular deverá analisar a 

disposição das paredes em relação aos pilares e em relação com conjunto laje-piso, além da 
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coordenação dimensional com esquadrias. 

O desempenho das alvenarias está inteiramente conexo à perfeita coordenação 

dimensional, à compatibilidade com outros projetos e à adoção de detalhes construtivos 

apropriados (THOMAZ ET AL, 2009, p.19). 

Diante do exposto, observa-se a importância da etapa do projeto, contendo 

especificações e recomendações técnicas para facilitar a etapa de execução da alvenaria de 

vedação.  

 

3.3 Etapa de Seleção de Materiais 

 
 

Conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos” Thomaz et al.(2009) apresentam na etapa de seleção de materiais os itens: blocos 

cerâmicos, argamassa de assentamento e telas metálicas. É importante destacar para este 

trabalho a apresentação especificamente do bloco cerâmico. 

Na engenharia, qualquer que seja o tipo de obra em execução é necessário um 

conjunto de materiais de construção de diferentes tipos e origens. Um dos fundamentos a ser 

trabalhado diz respeito à qualidade na aquisição dos materiais de construção. 

 Segundo Viana (2004), a qualidade na aquisição dos materiais está ligada a 

quatro fatores básicos: 

 

 Seleção e avaliação dos fornecedores; 

 Especificações técnicas para a compra dos materiais; 

 Controle no recebimento dos materiais na obra; 

 Orientação para o armazenamento e transporte dos materiais. 

 

Diante dos fatores expostos, Viana (2004), ainda destaca a importância de 

selecionar e avaliar os fornecedores de materiais, sendo um aspecto ligado diretamente a 

qualidade do material que se utiliza na obra. É importante também ter informações e 

especificações sobre os materiais na compra, bem como uma estrutura que consiga receber, 

armazenar e transportar com organização os materiais dentro do canteiro de obras. 

Haga (2000) complementa afirmando que existem alguns aspectos que 

poderiam proporcionar benefícios a quase todas as empresas, como: 
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 Padronização de materiais (matérias-primas, componentes entre outros): existem 

técnicas específicas para conseguir reduzir os custos e diminuir os prazos de 

produção; 

 

 Implantar cadastro de materiais, no intuito de promover uma organização 

adequada para manutenção, modificação e processamento de listas de materiais, 

facilitando o controle de estoque e compras de materiais; e, 

 

 Sistema de compras centralizadas e programadas, gerando maior segurança no 

relacionamento comprador e fornecedores. 

 
Conforme dados do PSQ – Programa Setorial da Qualidade (2011) pode-se 

ter uma economia no consumo de blocos cerâmicos se eles estiverem dentro dos padrões da 

ABNT, NBR-15.270. Segundo a Portaria nº127 do Inmetro publicada em 2005, regulamenta 

os padrões de medida dos blocos cerâmicos comercializados no Brasil.  

É inegável que o controle sobre os materiais atualmente é bem maior do que 

há duas décadas. A partir do momento que a disponibilidade de material passa a ser 

estratégica para o término das obras e a pressão por diminuição de custos alcançam níveis 

antes intoleráveis, o grau de exigência em relação à qualidade dos insumos empregados acaba 

por ser, em alguns casos, relativizada (TÉCHNE, 2011). 

Todas as etapas são extremamente importantes para o bom desempenho da 

execução da alvenaria. Entende-se que a etapa de seleção e aquisição de materiais faz a 

diferença quando a construtora tem um planejamento de compras, realiza cotações e acima de 

tudo analisa a qualidade dos blocos cerâmicos, pois são critérios que afetam diretamente a 

execução da alvenaria de vedação. 

Devem ser observadas se todas as especificações informadas na requisição 

foram atendidas e também realizar uma inspeção de forma a detectar a qualidade desses 

materiais (VIANA, 2004). Os blocos cerâmicos utilizados na execução das alvenarias de 

vedação devem atender à norma NBR 15270-1 (ABNT, 2005), a qual, além de determinar 

termos, fixa os requisitos dimensionais (THOMAZ et al., 2009). 

Os procedimentos empregados para o recebimento, estocagem e controle dos 

materiais na obra devem assegurar que os produtos atendam aos requisitos especificados. Os 

documentos utilizados na recepção dos materiais são: a nota fiscal do produto, a especificação 

e inspeção de materiais e o pedido de compra emitido (VIANA, 2004). 
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3.4 Etapa de Execução 
 

 
A execução das alvenarias deve seguir rigorosamente as indicações de 

projeto, traços de argamassa, vãos e demais detalhes que venham fazer parte (SALGADO, 

2009). 

O preparo da execução da alvenaria envolve a definição da seqüência de 

execução das paredes dos pavimentos do edifício e a definição da seqüência de atividades em 

cada pavimento. A partir dessa definição procura-se executar da melhor forma possível para 

atender o cronograma da obra, visando à melhoria contínua do processo de produção 

(MELHADO, 1994; SILVA et al. 2003). 

Limmer (1997) afirma que alguns dos princípios básicos do arranjo no canteiro 

de obras é a procura pela melhor arrumação dos materiais, a boa integração dos elementos que 

compõem a cadeia produtiva no canteiro de obra, a minimização das distâncias e o uso 

adequado dos espaços. 

Segundo Agopyan et al. (1998) na etapa da execução, são várias as fontes de 

perdas dos blocos cerâmicos, entre elas, destaca-se o recebimento dos blocos cerâmicos, pois 

o bloco pode ser entregue em uma quantidade menor que a solicitada; ou os blocos estocados 

de forma incorreta podem ser quebrados mais facilmente; entre outros fatores. 

Pozzobon, Heineck e Freitas (2004) apresentam algumas melhorias na etapa da 

execução da alvenaria, tais como: 

 A movimentação de materiais, que passou de manual para mecanizada;  

 Uso de ferramentas, máquinas e técnicas especiais;  

 Utilização de elementos pré-fabricados e kits prontos;  

 Novos equipamentos para transporte de materiais;  

 Utilização de equipes polivalentes;  

 Recursos para comunicação interna;  

 Organização do canteiro de obras;  

 Benchmarking, a partir de modificações e inserção de novas tecnologias. 

Na etapa de execução da alvenaria, o percentual de tempo (horas) dos 

operários envolvidos na realização de atividades de transporte na execução do processo de 

alvenaria estão associados ao fluxo de materiais, que podem sofrer interferências quando não 

são bem organizados (CRUZ, 2002). 

Dias, Toledo e Alexandre (2007) realizaram estudos sobre a execução de 
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alvenarias e identificaram os seguintes problemas: 

 Ausência de projetos específicos de alvenaria de vedação, com modulação de 

componentes, com blocos seccionáveis, sendo necessário efetuar cortes nos 

tijolos para adequar às alturas e aos comprimentos da parede; 

 A necessidade de cortes se agravava, pois eram utilizados equipamentos 

inadequados, como colher de pedreiro ao invés de uma serra elétrica manual ou 

uma serra de bancada com disco refratário para corte de blocos; 

 A geração de entulho na execução das paredes foi excessiva, principalmente após 

o término da execução das mesmas, devido aos rasgos para adequação das 

instalações como as de hidráulica e de elétrica. 

Observa-se conforme abordado pelos autores a importância da etapa da 

execução da alvenaria, que sofre interferências das etapas anteriores de projeto e seleção de 

materiais, podendo prejudicar o bom andamento da obra e a conclusão no prazo acordado. 

 
 
3.4.1 Estocagem dos Materiais  
 
 

 

Conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos” Thomaz et al.(2009) apresentam na etapa de estocagem dos materiais os itens: 

blocos cerâmicos, aço, cimento, areia,cal e argamassa industrializada. É importante destacar 

para este trabalho a apresentação especificamente do bloco cerâmico. 

Os blocos cerâmicos devem ser estocados em pilhas com altura máxima de 

1,80 m, estocados sobre uma superfície plana, limpa e livre de umidade. As pilhas não devem 

ser acondicionadas diretamente sobre o terreno, recomendando-se a compactação do terreno e 

a execução de colchão de brita ou a base sobre paletes (RIPPER, 1995; SOUZA E 

MEKBEKIAN, 1996; THOMAZ et al. 2009). 

Recomenda-se que os blocos sejam fornecidos em paletes, sendo os mesmos 

acondicionados com o auxílio de fitas metálicas ou de plástico; dessa maneira os paletes 

podem ser conduzidos em carrinhos porta-paletes (Figura 3.4.1a), até o local de aplicação dos 

blocos, com considerável diminuição na mão de obra e risco de quebra ou danos. Este 

transporte pode ser aplicado somente em pisos de concreto alisado, facilitando o seu uso e 

acessibilidade. 
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Figura 3.4.1a – Carrinho porta-paletes para descarregar blocos cerâmicos 

 

Conforme Thomaz et al. (2009), recomenda-se que o fornecedor disponibilize 

plataformas acopláveis à estrutura dos pavimentos, facilitando o transporte dos paletes por 

meio de gruas. Independente do sistema de transporte dos blocos cerâmicos utilizado na 

edificação, deve-se evitar que os blocos sofram impactos que venham a causar lascamentos, 

fissuras, entre outros. 

A Figura 3.4.1b ilustra o empilhamento de blocos cerâmicos. 

 

 
Figura 3.4.1b - Empilhamento de blocos cerâmicos em paletes com amarrações. 

 
É importante também, proteger as pilhas de blocos contra as chuvas por meio 

de uma cobertura impermeável, para impedir que os blocos sejam assentados com excessiva 

umidade. (PINI, 2011b). 

 

 
3.4.2 Equipamentos e ferramentas 
 
 

Para a execução das alvenarias devem estar disponíveis todos os equipamentos 

e ferramentas necessárias para o assentamento dos blocos, tais como: colher de pedreiro, 
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meia-cana, bisnaga, linha, esticadores de linha, réguas de alumínio, prumo de face, 

escantilhões, broxa, nível de bolha e nível de mangueira, esquadros de braço longo, furadeira 

elétrica, pistola finca-pinos (THOMAZ et al. 2009). 

A Figura 3.4.2 ilustra alguns equipamentos e ferramentas utilizados na etapa de 

execução da alvenaria de vedação. 

 

 
Figura 3.4.2 – Equipamentos e ferramentas utilizados na etapa de execução da alvenaria de vedação 

Fonte: Revista Equipe de Obra (2011) 
 

 

Conforme Coelho (2009), como equipamentos auxiliares são utilizados 

andaimes, vigotes de madeira para garantir o alinhamento das paredes e caixotes para 

argamassa. 

 

3.4.3 Elevação das Alvenarias 

 
 

Na etapa de elevação das alvenarias, antes de iniciar o processo, todas as 

medidas de logística devem ter sido tomadas, segundo recomendações do “Código de Práticas 

N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, tais como:  

 Instalação no andar de guarda-corpos ou bandejas de proteção; 

 Fixação de plataforma de recepção de blocos e outros materiais; 

 Disposição de carrinhos porta- paletes; 

 Organização de distribuição e empilhamento dos blocos; 

  Como transportar e preparar a argamassa de assentamento; 

 Disposição de gabaritos para os vãos de portas e janelas; 

  Disposição de andaimes; 
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 Anteceder recorte de telas para as ligações com pilares ou ligações entre paredes 

com juntas a prumo e outras (THOMAZ ET AL, 2009). 

 

A Figura 3.4.3 ilustra a etapa de elevação da alvenaria. 

 
Figura 3.4.3 – Etapa de elevação da alvenaria. 

 
 

Outros aspectos deverão ser verificados, conforme Kruguer e Heineck (1999) 

citado por Coelho (2009) são: 

 Remoção de crostas e limpeza do local de trabalho; 

 Instalação de linha para referência de alinhamento; 

 Na finalização da fiada, recomeça o ciclo para a próxima fiada. 

 

Na etapa de elevação da alvenaria não pode deixar de mencionar a 

produtividade, mesmo não sendo objeto de estudo, segundo Souza (2006) considera-se que 

produtividade seja a eficiência em se transformar entradas em saídas num processo produtivo. 

Ainda para o autor os aspectos que interferem a produtividade podem estar ligados ao conteúdo, 

ou seja, aqueles associados a materiais e componentes utilizados ou podem estar associados ao 

contexto, que são aqueles associados à mão de obra, equipamentos, detalhamento do projeto, entre 

outros. 

 

3.5 Etapa de Controle da Qualidade 
 
 

A execução das alvenarias deve acompanhar seguramente as recomendações 

do projeto, relativos a materiais, detalhes construtivos (juntas, cintas e outros) e processo 

construtivo (forma de assentamento, ferramentas, escoramentos provisórios, etc.) (THOMAZ 

ET AL, 2009). 
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Nos Quadros 3.5a, 3.5b e 3.5c propõe-se, de acordo com o Código de Práticas 

da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos do IPT (2009), uma lista de verificações e 

tolerâncias para controlar alguns itens e serviços das diferentes etapas de execução das 

alvenarias, como: preparação e marcação, elevação das paredes e fixação (“encunhamento”). 
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Quadro 3.5a – Lista de verificações e tolerâncias para os serviços e itens de controle – Etapa 

preparação e marcação 
Fonte: Thomaz et al.(2009)  

Modulação dos 
blocos

conforme projeto de modulação ou 
recomendação do projetista de acordo com a 
disponibilidade local 

verificar fornecimento de 
peças especiais, 
eventualmente especificadas

Pr
ep

ar
aç

ão
 e 

M
ar

ca
çã

o

Alinhamento das 
paredes (referência do 
eixo de locação)

tolerância de 5mm / régua de 2m; máximo de 
+ ou - 10mm em relação ao comprimento total 
da parede

equipamento: régua de 
alumínio de 2m e trena 
metálica (diferença no meio 
da régua)

Nivelamento da 
primeira fiada

verificar cota do piso acabado (soleira da 
porta do elevador); demarcação vertical das 
fiadas ("escantilhão"), obedecendo modulação 
adotada no projeto e mantendo folga 
adequada para a fixação ("encunhamento")

eventual acerto da cota 
com argamassa ou graute 
(espessura> 3cm)

Reforços (ferros-
cabelo, telas e 
insertos)

verificar as bitolas e a locação nos pilares dos 
ferros-cabelos e telas; nas vigas ou lajes, 
verificar as posições dos insertos 
eventualmente previstos em projeto

para fixação dos ferros-
cabelo, atentar para 
profundidade ( 7 a 8 cm) e 
limpeza do furo antes da 
aplicação da resina

Locação das paredes

Conferência prévia das posições dos 
componentes da estrutura, locação pelos eixos 
de referência, de acordo com o projeto; 
verificação das posições das paredes e 
eventuais juntas de controle, de acordo com o 
projeto; desvio de locação das paredes ou de 
posição das juntas de controle: < 1cm

se não houver projeto de 
vedação, adotar os eixos de 
referência do projeto de 
arquitetura

Concretagem da laje 
do pavimento e início 
das alvenarias

verificar prazo entre concretagem da laje do 
pavimento e início das alvenarias: mínimo de 
28 dias

Aplicação do 
chapisco nas faces de 
pilares, vigas e lajes

limpar previamente a superfície, removendo 
totalmente o desmoldante (remoção por 
escovação, apicoamento, hidrojateamento, 
etc)

após limpeza do concreto, 
na estrutura, o chapisco 
deve ser aplicado com 
desempenadeira denteada

Serviços/Itens de 
Controle Verificações / Tolerâncias Observações

Cura da estrutura, 
Cimbramento e 
Escoramento residual

rigidez, posicionamento e prazos de retirada 
dos cimbramentos e escoramento residual da 
estrutura ("reescoramento"); cura da estrutura

conforme projeto de 
estrutura
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Quadro 3.5b – Lista de verificações e tolerâncias para os serviços e itens de controle – Etapa elevação 
Fonte: Thomaz et al. (2009) 

Juntas de 
assentamento

verificar amarração entre os blocos, espessura, 
regularidade, compactação, alinhamento, nível 
e prumo das juntas de assentamento; 
preenchimento das juntas deve ser compacto;          
- juntas verticais e horizontais: espessura de 
10 + ou - 3mm;                                                     
- juntas verticais em encontro com pilar: 
espessura de 10 a 20mm

equipamento: trena 
metálica

Nível das juntas de 
assentamento

conferência a meio pé-direito e  respaldo, 
podendo-se tomar como referência os 
escantilhões, e obrigatoriamente nas posições 
das vergas e contravergas;                                
- nivelamento com desvio < 3mm/2m;                  
-desvio máximo de 10mm na extensão total da 
parede

equipamento: nível a lazer, 
nível de bolha ou nível de 
mangueira, régua e trena

Disposição de 

tubulações
conforme projeto de instações

Aplicação da 
argamassa de 
assentamento

a pat ir da segunda fiada a argamassa de 
assentamento pode ser aplicada em toda a 
largura da parede ou em cordões lateriais

Cota e posição de 
vãos e caixilhos conferência de acordo com o projeto

Cota e posição de 
vergas, contravergas 
e cintas de amarração

conferência de acordo com o projeto

Serviços/Itens de 
Controle Verificações / Tolerâncias Observações

El
ev

aç
ão

Traços de 
argamassas, chapisco 
e grautes

conferência de acordo com o projeto

Assentamento da 
primeira fiada

assentam-se inicialnente os blocos das 
extremidades de paredes, os blocos dos 
encontros entre paredes, blocos que 
delimitarão juntas de controle e outros em 
posições especiais; a argamassa deve ser 
aplicadaem toda a largura da parede

inicia-se somente após 
locação das paredes e 
fiadas, fixação de insertos, 
cura do chapisco e eventual 
correção do nível da laje
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Quadro 3.5b – Lista de verificações e tolerâncias para os serviços e itens de controle – Etapa elevação 
(continuação) 

Fonte: Thomaz et al. (2009) 

Serviços/Itens de 
Controle Verificações / Tolerâncias Observações

El
ev

aç
ão

Elevaçào das paredes

promover elevação das paredes 
simultaneamente em todos os vãos da 
estrutura, ou de acordo com indicações do 
projeto

Encontro com pilares

verificar adequação e tempo de aplicação do 
chapisco e insertos metálicos; verificar 
compactação e refluxo da argamassa ou 
graute; sempre que o ferro-cabelo, previsto 
para ser embutido na junta, cair for a da junta 
de assentamento, recomenda-se assentar 
canaleta, ao invés de se dobrar a armadura

Encontros entre 
paredes

verificar amarração, ângulo e presença de 
armaduras nos encontros entre paredes.

Prumo de alvenaria

verificar o prumo da parede durante a 
elevaçào da alvenaria a cada duas ou três 
fiadas assentadas; - tolerância de + ou - 
3mm/m na direção da altura da parede; - 
tolerância máxima de 15mm/pavimento; - 
verificação nas fachadas, máximo de 5cm em 
relação à altura do edifício

verificar prumo em 3 ou 4 
posições ao longo da 
parede e em todas as faces 
dos vãos de portas e 
janelas; nas paredes de 
fachada, verificar pela face 
externa da parede; 
equipamento: prumo de 
face e trena metálica

Planeza da face das 
paredes

tolerância < 5mm /no centro da régua de 2m        
tolerância máxima para "dentes": 5mm

medida com trena metálica 
no centro da régua de 
alumínio, aplicada em 
qualquer posição da parede 
e em qualquer direção

Desvio de esquadro 
das paredes

não deve resultar folga maior que 2mm entre a 
extremidade do lado do esquadro com 60cm e 
a face da parede

equipamento: esquadro de 
60x80x100cm (medida 
verificada com pente de 
folga)

Execução das juntas 
de controle

conferência de acordo com o projeto: 
controlar regularidade, largura/abertura das 
juntas, correta inserção do material de 
enchimento e dos ferros de ligação, e verificar 
o acabamento 

aplicação de selante em 
juntas de controle flexíveis

Execução de vergas, 
contravergas e cintas 
de amarração

verificar posicionamento das armaduras, 
conveniente umedecimento e total 
preenchimento, compactação, utilização do 
graute especificado

somente para vergas, 
contravergas e cintas de 
amarração constituídas por 
canaletas  
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Quadro 3.5b – Lista de verificações e tolerâncias para os serviços e itens de controle – Etapa elevação 
(continuação) 

Fonte: Thomaz et al. (2009) 

Último pavimento
além de todas as verificações anteriores, 
observar eventuais detalhes especiais incluídos 
no projeto

Caixa de luz

posicionamento em relação ao projeto, tanto 
na horizontal com na vertical: desvio < 20mm;   
diferença de cota entre caixas de luz em um 
mesmo ambiente: desvio <10mm; desaprumo: 
< 2mm, para qualquer altura da caixa de luz

equipamento: trena 
metálica, nível de bolha, fio 
de prumo 

Embutimento das 
tubulações

verificar traçado conforme o projeto e relação 
entre diâmetro da tubulação e profundidade 
do rasgo da parede

equipamento: régua e trena 
metálica

Serviços/Itens de 
Controle Verificações / Tolerâncias Observações

El
ev

aç
ão

Verga e contraverga: 
comprimento e altura

comprimento: Lvão + Lvão /5 de cada lado, 
com o mínimo de 20cm, tolerância de -20mm 
(sendo L a largura do vão); - altura>10cm, 
tolerância de -0, +20mm

equipamento: trena 
metálica

Vãos: abertura e 
posicionamento 
horizontal e vertical

tolerância para a abertura dos vãos: -0 + 
20mm; tolerância para o posicionamento dos 
vãos: <10mm

equipamento: trena 
metálica

Requadramento dos 
vãos

verificar prumo, nível,ângulos e regularidade 
dos requadramentos; verticalidade das 
ombreiras com desvio <2mm/m nivelamento 
dos peitoris e testeiras com desvio < 2mm/m;    
esquadro: afastamento máximo de 2mm na 
extremidade do braço do esquadro com 60cm 
de comprimento

equipamento: trena 
metálica, nível de bolha, fio 
de prumo e esquadro 
60x80x100cm

Colocação de 
caixilhos

verticalidade dos caixilhos e correta fixação na 
alvenaria, em obediência ao projeto equipamento: fio de prumo
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Quadro 3.5c – Lista de verificações e tolerâncias para os serviços e itens de controle – Etapa fixação 
Fonte: Thomaz et al. (2009) 

Serviços/Itens de 
Controle Verificações / Tolerâncias Observações

Fi
xa

çã
o

Argamassa de fixação 
("encunhamento")

atender às características indicadas no projeto 
(traço, números de cordões, etc); ser 
vigorosamente compactada no interior da 
junta

Fixações 
("encunhamentos") 
flexíveis

executar com o máximo retardo possível após 
a conclusão das alvenarias em cada 
pavimento, nunca antes dos 10 dias; 
recomendável executá-las após instalação das 
cargas mortas do pavimento superior e do 
pavimento de apoio (paredes, regularização de 
lajes, etc)

Espessura das juntas 
de fixação

espessura das juntas de fixação: de 15 a 30 
mm

equipamento: trena 
metálica

Sequência de fixação conforme especificado pelo projetista

Obs:  Nas transferências de eixos e de cotas para os difer entes pavimentos, deve-se observar tolerância de + ou _ 5mm.

Preenchimento das 
juntas de fixação

preencimento total das juntas (ou em dois 
cordões se for especificado pelo projetista)

Fixação do último 
pavimento

além de todas as verificações anteriores, 
observar eventuais detalhes especiais incluídos 
no projeto

 

A etapa de controle de qualidade da obra permite que todos os processos 

construtivos sejam executados de maneira correta. Após essa etapa a alvenaria de vedação 

terá a etapa de uso e manutenção, sendo que a durabilidade da alvenaria de vedação de blocos 

cerâmicos se extingue quando deixar de se cumprir as funções que lhe foram atribuídas 

(THOMAZ ET AL, 2009). 

Na etapa de controle de qualidade existem programas de qualidade que podem 

auxiliar na organização e execução da alvenaria, dentre os quais se destacam o PBQP-H 

(Programa Brasileiro da Qualidade de Produtividade do Habitat), que segundo o Ministério 

das Cidades (2012) o PBQP-H tem como objetivo organizar o setor da construção civil 

atuando nos seguintes pontos: melhorar a qualidade do habitat e a modernização produtiva. 

Ainda segundo o MC (2012) para que isso ocorra é necessário que alguns 

aspectos sejam trabalhados, dentre os quais são: qualificação das construtoras, melhoria da 

qualidade de materiais, formação e requalificação da mão de obra, normalização técnica, 

aprovação de tecnologias inovadoras, comunicação e troca de informação, entre outros. 
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Neste capítulo apresentou-se o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos”, ressaltando os principais aspectos nas etapas de projeto, 

seleção de materiais, etapa de recebimento e estocagem do bloco cerâmico e a etapa de 

execução da alvenaria, apresentando as ferramentas e equipamentos utilizados na elevação da 

alvenaria. Observa-se a importância da etapa de controle da qualidade da obra, para que não 

aconteçam desvios ou práticas incorretas no momento da execução a alvenaria. 

 

 



46 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento dessa dissertação se deu em três etapas principais: em 

primeiro lugar, um estudo bibliográfico, abordando o conceito e as características de alvenaria 

de vedação, as boas práticas na etapa de execução da alvenaria de vedação e o “Código de 

Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, desenvolvido pelo IPT (2009). 

Em um segundo momento o estudo exploratório, realizado com construtoras 

de edificações residenciais, com a aplicação de um questionário referente às etapas: de 

projeto, de seleção de materiais e execução da alvenaria de vedação. Finalmente, foi realizada 

a terceira etapa, na qual foram apresentados em forma de quadros e gráficos com os 

resultados obtidos na segunda etapa.  

Na Figura 4, é apresentada uma visão geral de como foi desenvolvida esta 

dissertação, mostrando a estruturação em três etapas, referida anteriormente. Nos itens que 

seguem será feita a descrição detalhada de cada etapa. 
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Figura 4 – Estrutura da metodologia da dissertação 

 

4.1 Descrição do Estudo Bibliográfico 
 

O estudo bibliográfico compõe a primeira etapa da metodologia, que 

compreende pesquisas através de artigos, livros, sites e revistas especializadas sobre o 

assunto. 
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Nesta etapa foi apresentado o conceito e as características da alvenaria de 

vedação, sua importância e utilização no mercado da construção civil. Dentro desse tópico 

focou-se no bloco cerâmico como material objeto de estudo. 

Além disso, apresentaram-se as boas práticas empregadas na etapa de 

execução da alvenaria de vedação, conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos”, com uma abordagem das etapas de projeto, seleção de 

materiais, execução da alvenaria e controle da qualidade.  

 

4.2 Descrição do Estudo Exploratório 
 
 

No presente estudo foram analisados 24 canteiros de obras distribuídos na 

cidade de Maringá - PR, onde foram coletadas informações sobre um único tipo de material, o 

bloco cerâmico. Esses dados proporcionam uma visão das boas práticas utilizadas no canteiro 

de obras, bem como uma comparação com o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos”. 

  

4.2.1 Seleção das construtoras 
 

Em um primeiro momento foram selecionadas empresas que se 

prontificaram em participar da pesquisa, disponibilizando pessoal técnico para atendimento no 

canteiro de obras. Levou-se em consideração o setor de atuação, edificação, e o tipo e a fase 

da obra, ou seja, residenciais na etapa da alvenaria de vedação com a utilização do bloco 

cerâmico. 

Desta forma foram selecionadas 23 construtoras localizadas na cidade de 

Maringá - PR, as quais colocaram à disposição uma edificação a ser analisada, exceto uma 

construtora que disponibilizou duas edificações, totalizando 24 edificações pesquisadas. 
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4.2.2 Seleção das etapas e materiais a serem utilizados 
 

Os processos e materiais utilizados foram selecionados em função do 

“Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, para facilitar a 

comparação da pesquisa no canteiro de obras em relação ao código de práticas. 

Portanto foram analisadas as seguintes etapas: de projeto, de seleção de 

materiais, de execução da alvenaria de vedação que contemplam: recebimento/estocagem de 

materiais, ferramentas/equipamentos e elevação da alvenaria. Por fim, a etapa de controle da 

qualidade da obra. 

É importante destacar que se estudou o seguinte material: o bloco cerâmico 

convencional (9x14x19)cm, e os blocos sob encomenda contemplados na norma técnica, tais 

como: (9x19x29)cm, com as variações de espessuras da parede de alvenaria entre 11,5, 14cm 

e 19cm, utilizados por algumas construtoras que fazem parte do estudo. 

 

4.3 Método para Coleta e Análise de Dados 
 

Realizou-se a coleta dos dados através de pesquisa de campo, através da 

aplicação do questionário (Apêndice A), em 24 edificações residenciais. 

 O questionário apresenta uma estrutura de questões qualitativas e 

quantitativas, que exploraram as seguintes etapas: de projeto; de seleção de materiais; e de 

execução da alvenaria. 

Através de respostas descritivas ou selecionando as alternativas S (para 

sim), N (para não) e NA (para não se aplica), realizou-se um cálculo de percentual referente 

ao total de questões respondidas por todas as edificações pesquisadas em cada etapa.  

Antes de iniciar a pesquisa foi feito uma aplicação piloto para identificar a 

necessidade de possíveis correções em relação às questões, permitindo avaliar o questionário 

antes de sua aplicação nas construtoras. Segundo Yin (2001), a etapa da coleta de dados, 

requer habilidades específicas do pesquisador, treinamento e preparação, desenvolvimento de 

um roteiro e a condução de um “estudo-piloto”. 

A estrutura do questionário apresenta-se com espaço para descrever em cada 

questão o que as edificações estão realizando de boas práticas na execução da alvenaria de 
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vedação. O questionário baseou-se nos estudos de Lordsleem Jr. e Neves (2010), e 

apresentam as seguintes etapas: 

Parte I- Etapa de Identificação: Essa etapa apresenta de forma sucinta os 

dados das construtoras e as edificações que foram pesquisadas. Destaca-se que as edificações 

não serão identificadas pelo nome, cada uma terá uma letra alfabética para identificação 

preservando a sua identidade. As questões abordadas foram referentes: à forma de contratação 

da mão de obra das construtoras, tipo de empreendimento e programa de qualidade utilizado 

pela edificação pesquisada. 

Parte II – Etapa de projeto e seleção de materiais: Essa etapa apresenta os 

dados referentes aos tipos de blocos cerâmicos utilizados, suas características e ensaios de 

laboratório para analisar se o bloco encontra-se dentro das normas técnicas. Ressalta-se 

também  na pesquisa o questionamento referente ao projeto específico de alvenaria 

Parte III – Etapa de Execução da Alvenaria: Essa etapa apresenta os dados 

referentes aos seguintes itens:  

 recebimento e estocagem do bloco cerâmico no canteiro de obras: verifica-se as 

questões referentes ao descarregamento do bloco, tipos de transportes utilizados no 

canteiro de obras e formas de estocagem do bloco cerâmico. 

 

 equipamentos e ferramentas: identifica-se os tipos de equipamentos e ferramentas que 

são utilizados na etapa de execução da alvenaria de vedação, tais como: transporte 

horizontal e vertical, forma de produção da argamassa e equipamentos para o 

assentamento do bloco cerâmico. 

 
  elevação da alvenaria:aborda se existe treinamento específico para a alvenaria e 

procedimentos documentados referente ao processo de execução. Dentre os itens 

questiona-se referente ao planejamento de execução da alvenaria, utilização de 1/2 

bloco, local de produção da argamassa, utilização de comunicação dentro do canteiro 

de obras e a produtividade da alvenaria m²/dia. 
 

A coleta de dados também foi realizada através de observação direta, em 05 

obras (A01; A02; B01; C01; D01) que permitiram o acesso para acompanhamento das etapas 

que envolvem a execução da alvenaria de vedação. Ressalta-se que somente a construtora A 

teve duas edificações pesquisadas (A01; A02) permitindo realizar visitas técnicas periódicas 

nas obras no período de realização da pesquisa. Os dados coletados aconteceram através de 
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registros de imagens e observação direta das etapas de execução da alvenaria de vedação, 

auxiliando no processo de análise dos resultados. 

A análise e interpretação dos dados ocorreram através de quadros, gráficos e 

imagens coletadas nas edificações, que segundo Yin (2001), consiste no exame, 

categorização, classificação ou mesmo na recombinação das evidências conforme proposições 

iniciais do estudo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, distribuídos em 

três partes. A primeira parte refere-se à descrição das empresas e obras analisadas, no qual 

foram analisadas 24 obras de 22 construtoras na cidade de Maringá-PR. 

A segunda parte diz respeito à etapa de projeto e seleção de materiais, em 

específico o bloco cerâmico, bem como os seus resultados obtidos em cada pesquisa. Por fim, 

a terceira parte que se refere à etapa de execução da alvenaria e está subdividida em: 

recebimento e estocagem do bloco cerâmico; equipamentos e ferramentas; elevação da 

alvenaria e controle da qualidade. 

A partir dos dados coletados realizou-se a estatística descritiva, através de 

quadros e gráficos para apresentar as boas práticas realizadas nas obras pesquisadas em 

percentual, bem como a comparação com o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos”, desenvolvido pelo IPT (2009). Estes percentuais, em alguns 

momentos, serviram como justificativa para propor melhorias nos processos e etapas da 

execução da alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. 

 

5.1 Descrição das construtoras e edificações analisadas 
 
 

O Quadro 5.1a e 5.1b apresenta uma descrição sintetizada das construtoras e 

edificações analisadas na etapa de execução da alvenaria de vedação. Pode-se observar o tipo 

de empreendimento, forma de contratação da mão de obra e características das edificações 

estudadas, tais como: área construída; número de pavimentos e número de apartamentos por 

pavimentos. 
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Quadro 5.1a- Características das construtoras e relação das edificações pesquisadas 

Construtora/  
Item

Tipo de Empreendimento
Forma de Contratação da 

mão de obra
Obras       

Estudadas

Construtora A Preço Fechado Própria A01;A02;
Construtora B Preço Fechado Empreiteira B01
Construtora C Preço Custo Própria e empreiteira C01
Construtora D Preço Fechado Própria D01
Construtora E Preço Fechado Própria e empreiteira E01
Construtora F Preço Custo Própria e empreiteira F01
Construtora G Preço Custo Própria e empreiteira G01
Construtora H Preço Custo Própria e empreiteira H01
Construtora I Preço Custo Empreiteira I01
Construtora J Preço Fechado Própria e empreiteira J01
Construtora K Preço Custo Própria K01
Construtora L Preço Custo Própria L01
Construtora M Preço Custo Própria e empreiteira M01
Construtora N Preço Custo Empreiteira N01
Construtora O Preço Custo Própria O01
Construtora P Preço Fechado Própria e empreiteira P01
Construtora Q Preço Fechado Própria Q01
Construtora R Preço Custo Própria e empreiteira R01
Construtora S Preço Fechado Própria e empreiteira S01
Construtora T Preço Custo Própria T01
Construtora U Preço Custo Empreiteira U01
Construtora V Preço Fechado Própria V01
Construtora W Preço Fechado Própria e empreiteira W01  

 
 

O Quadro 5.1a mostra que os tipos de empreendimentos são preço de custo 

e preço fechado. Observa-se que a grande maioria das construtoras utiliza mão de obra mista, 

ou seja, própria e empreiteira, na seqüência algumas construtoras utilizam somente a mão de 

obra própria e por fim a mão de obra empreiteira.  
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Quadro 5.1b – Características gerais das edificações 

Edificação/            
Item

Área 
Construída(m²)

Número de 
Pavimentos

Número de 
apartamentos/  

pavimento

A01 18.321,05 m2 19 08
A02   5.587,41 m2 26 04
B01 17.000,00 m2 17 04
C01   3.300,00 m2 08 08
D01 16.000,00 m2 33 01
E01 19.500,00 m2 21 06
F01 21.500,00 m2 29 04
G01 16.381,16 m2 17 04
H01 11.000,00 m2 19 04
I01    7.942,00 m2 14 04
J01    3.291,06 m2 07 04
K01 21.000,00 m2 20 04
L01    6.630,00 m2 16 04

M01    8.900,00 m2 25 02
N01 20.000,00 m2 20 08
O01 11.347,75 m2 19 04
P01 20.560,00 m2 15 06
Q01 16.600,00 m2 24 02
R01    3.000,00 m2 10 08
S01    8.580,00 m2 26 01
T01 15.000,00 m2 14 10
U01 12.800,00 m2 22 04
V01    2.016,00 m2 06 08
W01 10.200,00 m2 20 02  

 
 

Observa-se que estes dados são para mostrar o perfil das construtoras e não 

será aprofundando nenhum aspecto desses dados com relação às boas práticas apresentadas 

nas edificações. 

5.2 Etapa de projeto e Seleção de Materiais 
 

 

Este tópico apresenta dados relativos à etapa de projeto e seleção de 

materiais, especificamente o bloco cerâmico. 



55 
 

 

O Gráfico 5.2 mostra se a edificação pesquisada tem projeto específico para 

alvenaria, sendo que 71% das edificações não têm um projeto específico para a alvenaria, 

somente o arquitetônico e os complementares. Somente 29% das edificações têm um projeto 

específico para alvenaria. Esse resultado revela que ainda existem edificações que não se 

preocupam em desenvolver um projeto específico para a alvenaria contemplando informações 

de como deverá ser executado, deixando para corrigir no momento do problema ou até mesmo 

improvisando algumas medidas que não são discutidas com os demais projetos no início. 

 

 
Gráfico 5.2 – Projeto específico para alvenaria 

 

Conforme o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”, citado por Thomaz et al. (2009), o desempenho das alvenarias está diretamente 

ligado à compatibilidade do projeto das alvenarias de vedação com outros projetos, além da 

coordenação dimensional e práticas construtivas adequadas. 

No Quadro 5.2 apresenta de acordo com cada edificação pesquisada, as 

dimensões dos blocos, e a realização de ensaios em laboratórios para a aceitação do produto 

relativo à norma técnica. 

Destaca-se que as dimensões dos blocos cerâmicos identificados nas 

edificações não serão objeto de comparações e análises, somente para ilustrar os tipos de 

blocos mais utilizados nas edificações. O bloco cerâmico mais utilizado nas edificações é o 

(9x14x19)cm, tratado como bloco comum ou padrão, algumas edificações têm blocos 

(11,5x19x29)cm, (14x19x29)cm e (19x19x29)cm.  
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Quadro 5.2 - Itens de verificação dos blocos cerâmicos

Edificação/            
Item

Realização de 
ensaio em 

laboratório

A01       (9x14x19)cm (11,5x19x29)cm    (20x19x19)cm X

A02       (9x14x19)cm (11,5x19x29)cm   (20x19x19)cm X

B01       (9x14x19)cm (11,5x19x19)cm    (20x19x19)cm X

C01        (9x19x19)cm (11,5x19x19)cm    (20x19x19)cm X

D01      (14x19x29)cm     (9,5x19x29)cm (11,5x19x29)cm

E01      (14x19x29)cm   (11,5x19x29)cm X

F01   (9,5X19X19)cm   (11,5X19X19)cm   (14X19X19)cm

G01       (9X19X19)cm

H01     (14X19X19)cm

I01       (9X19X19)cm

J01      (14x19x29)cm   (9,5x19x29)cm  (11,5x19x29)cm X

K01       (14X9X19)cm X

L01      (9X14X19)cm

M01      (9X19X19)cm

N01      (9X14X19)cm X

O01       (9X19X19)cm

P01 (11,5X14X24)cm

Q01       (9X19X19)cm                                                                                                                                                                                                               (14X19X19)cm

R01       (9X19X19)cm      (14X19X19)cm

S01   (9,5X19X19)cm (11,5X19X19)cm   (14X19X19)cm

T01    (9,5X19X19)cm (11,5X19X19)cm   (14X19X19)cm

U01       (9X19X19)cm    (14X19X19)cm

V01       (9X19X19)cm  (14X19X19)cm

W01       (9x19x19)cm (11,5x19x19)cm   (20x19x19)cm

(X) itens que existem na edificação

Dimensões dos Blocos

 
 

Observa-se que a minoria, somente 08 edificações (A01; A02; B01; C01; 

E01; J01; K01; N01) realizam ensaios técnicos, para analisar se os blocos estão de acordo 

com as normas técnicas recomendadas. Conforme Thomaz et al (2009) enfatiza no “Código 
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de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, os blocos cerâmicos utilizados 

na execução das alvenarias de vedação, devem atender à norma NBR15270-1(ABNT,2005). 

 

5.3 Etapa de Execução da Alvenaria 
 
 
 

A etapa de execução da alvenaria de vedação apresenta os seguintes itens de 

verificação: recebimento e estocagem do bloco cerâmico; equipamentos e ferramentas; e 

elevação de alvenaria que são utilizados nas edificações pesquisadas. 

 

5.3.1 Etapa de Recebimento e Estocagem do Bloco Cerâmico 
 

No Quadro 5.3.1 apresentam os resultados obtidos nas edificações referentes 

ao recebimento e estocagem do bloco cerâmico no canteiro de obra, sendo observados os 

seguintes aspectos: local pré-definido para o descarregamento do bloco cerâmico e estrutura 

de proteção contra chuva e umidade.   

Outro fator observado são os dispositivos que as edificações têm para o 

descarregamento do bloco cerâmico, e por fim, após o descarregamento se os blocos são 

empilhados de acordo com as suas dimensões, e qual a altura máxima da pilha de blocos 

cerâmicos. 
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Quadro 5.3.1 - Etapa de recebimento e estocagem do bloco cerâmico

Edificação/                      
Item

Local pré-definido 
para 

descarregamento

Dispositivo para 
descarregamento

Proteção 
contra chuva e 

umidade

Altura máxima da 
pilha de blocos (m)

A01 X Porta - paletes X 1,30
A02 X Porta - paletes X 1,30
B01 X Porta - paletes X 1,80
C01 X Porta - paletes 1,80
D01 X Porta - paletes X 1,80

E01 X
Carrinho e Porta - 

paletes
X 1,80

F01 X Porta - paletes X 2,00
G01 X Jerica X (*)
H01 Carrinho X 2,00
I01 Jerica X 2,00
J01 X Porta - paletes X 2,50
K01 X Carrinho X 2,00
L01 X Carrinho X 2,50
M01 X (*) X 2,20
N01 X Porta - paletes X 2,20
O01 (*) Carrinho X 2,00
P01 X Empilhadeira X 3,50
Q01 X Porta - paletes X (*)
R01 X Carriola X (*)
S01 X Jerica X 3,00
T01 X Empilhadeira 2,00
U01 X Carrinho X 2,00
V01 No passeio público Carrinho 2,00
W01 Jerica 1,80

(*) estes dados não foram disponibilizados pela edificação
(X) itens que existem na edificação  

 

Os resultados obtidos referente ao local pré-definido para descarregamento 

do bloco cerâmico, protegidos contra a umidade, foram positivos, observa-se pelo Quadro 

5.3.1 que a maioria das edificações tem um local definido para armazenamento do bloco 

cerâmico na obra. Observa-se que as edificações H01; I01 e W01 não têm um local pré-

definido para o descarregamento do bloco cerâmico, verificando disponibilidade de local 

somente no momento da entrega do bloco cerâmico na edificação. Somente na edificação V01 

o bloco cerâmico é descarregado no passeio público, as demais edificações têm um local pré-

definido para o descarregamento. 

Apesar de a resposta mostrar que na maioria das edificações o 

descarregamento é realizado em local pré-definido o que verificou na prática é que muitas 

edificações devido à dimensão do canteiro de obras, o descarregamento ainda se dá no passeio 
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público. Além de obstruir a passagem dos pedestres no passeio público, os blocos cerâmicos 

podem sofrer quebras ou até mesmo furtos. 

A Figura 5.3.1a ilustra os blocos cerâmicos armazenados no passeio público 

em frente à edificação. 

 
Figura 5.3.1a– Armazenamento dos blocos cerâmicos no passeio público 

 

O Quadro 5.3.1 mostra o resultado referente ao uso de dispositivo para o 

descarregamento do bloco cerâmico, sendo que a maioria das edificações apresenta como 

dispositivo para descarregamento o porta-paletes, na seqüência são os carrinhos, jericas e 

empilhadeiras. 

Na edificação A01 e A02 observou-se a facilidade do descarregamento dos 

blocos cerâmicos utilizando o porta-paletes, sem a necessidade de vários operários. O 

engenheiro de obras relatou que após iniciar compras do bloco cerâmico paletizado, 

ocorreram reduções de quebras do bloco, mesmo não quantificando esse valor, observou-se 

que ao descarregar o bloco cerâmico sobre o palete e na sua armazenagem, a quantidade 

quebrada é mínima. 

Ressalta-se que as edificações que utilizam o porta-paletes como dispositivo 

para o descarregamento, disponibilizam uma estrutura adequada para o transporte, com rampa 

de concreto liso e altura apropriada para retirar o palete de bloco cerâmico do caminhão.  
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A Figura 5.3.1b ilustra o descarregamento do bloco cerâmico no canteiro de 

obras. 

 
Figura 5.3.1b – Carrinho porta-paletes para transportar o bloco cerâmico 

 
Segundo Thomaz et al (2009) enfatiza no “Código de Práticas N° 01: 

alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, é recomendável que os blocos sejam fornecidos 

em paletes, sendo embaladas com fitas plásticas ou metálicas, para facilitar o transporte em 

porta – paletes, com considerável redução na mão de obra e risco de quebra e danos. 

Algumas edificações utilizam para o descarregamento carrinhos, jericas ou 

carrinho de mão, pois os blocos cerâmicos não são paletizados, sendo assim, torna-se o 

processo de descarregamento mais lento, conforme observação direta na edificação G01.  

A Figura 5.3.1c ilustra o carrinho de mão para descarregar o bloco cerâmico 

no canteiro de obras. 

 

 
Figura 5.3.1c – Carrinho de mão para descarregar o bloco cerâmico 

 

O Quadro 5.3.1 mostra outro aspecto importante referente à proteção contra 

chuva e umidade. O resultado mostra que a maioria das edificações disponibiliza proteção 

contra a chuva e a umidade, somente as edificações C01; T01; V01 e W01 não disponibilizam 

proteção contra chuva e umidade. 
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Segundo orientações do “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos”, Thomaz et al (2009), enfatiza se a estocagem for a céu aberto, deve-se 

proteger as pilhas de blocos contra as chuvas  através de coberturas impermeáveis, para evitar 

a utilização do bloco cerâmico no assentamento com grande umidade. 

Outro resultado apresentado no Quadro 5.3.1 refere-se à altura máxima da 

pilha dos blocos cerâmicos estocados no canteiro de obras. Detectou que na maioria das 

edificações os blocos são empilhados com uma altura entre 2,00 m e 3,50 m de altura. 

Segundo o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, os blocos 

cerâmicos devem ser estocados em pilhas com altura máxima de 1,80 m, observando os 

cuidados com a superfície que o bloco será armazenado, protegendo do risco de quebras e 

danos. 

A Figura 5.3.1d mostra o armazenamento dos blocos cerâmicos sobre 

paletes, em local plano e coberto, respeitando a altura máxima da pilha de blocos cerâmicos. 

 

 
Figura 5.3.1d– Armazenamento dos blocos cerâmicos sobre paletes 

 
 

 A etapa de estocagem e recebimento de blocos cerâmicos apresentou as 

boas práticas utilizadas nas edificações facilitar a utilização do material, sem gerar quebras do 

bloco cerâmico no seu manuseio, retrabalhos nos processos de descarregamento e 

acondicionamento, bem como a organização no canteiro de obras. 

 

5.3.2 Etapa de Equipamentos e Ferramentas 
 
 

Neste tópico serão apresentados resultados referentes aos equipamentos e 

ferramentas utilizados na etapa de execução da alvenaria de vedação nas edificações.  
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O Gráfico 5.3.2a mostra os tipos de transportes verticais utilizados nas 

edificações. Observa-se como resultado que 67% disponibilizam elevador de carga e grua, 

20% têm guincho de coluna e 13% tem elevador de carga e guincho de coluna. O transporte 

vertical é utilizado para facilitar o envio de materiais nos pavimentos, agilizando a etapa de 

execução da alvenaria e evitando transportes manuais de materiais até os pavimentos.  

Conforme relatos dos entrevistados nas edificações A01, A02 e B01 o 

transporte vertical auxilia nas etapas de execução da alvenaria de vedação, no envio de blocos 

cerâmicos, argamassa e outros materiais. O acesso aos pavimentos mais altos é rápido e não 

ocorrem paradas na execução da alvenaria por falta de blocos cerâmicos e outros materiais. 

 

 
Gráfico 5.3.2a – Tipo de transporte vertical 

 

Ressalta-se que o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, não apresenta recomendações em relação ao transporte vertical evitando 

assim realizar comparações com o resultado obtido nas edificações. Entende-se que na etapa 

de execução da alvenaria de vedação o transporte é um primordial para otimização do tempo 

de execução da alvenaria, evitando interrupções no serviço. 
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A Figura 5.3.2a ilustra a grua citada na pesquisa como tipo de transporte 

vertical. 

 
Figura 5.3.2a – Grua para o transporte vertical 

 

O Gráfico 5.3.2b mostra os tipos de transportes horizontais utilizados nas 

edificações. O resultado da pesquisa mostra que 32% utilizam somente o carrinho de mão, 

28% utilizam carrinho de mão e jerica, 24% utilizam jerica e porta-paletes, 4% utilizam 

carrinho de mão e porta-paletes e por fim, 12% utilizam todos os tipos de transportes 

horizontais citados na pesquisa. 

 

 
Gráfico 5.3.2b – Tipo de transporte horizontal 

 

O transporte horizontal não foi citado no “Código de Práticas N° 01: 

alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, mas entende-se a sua importância para a etapa de 

execução da alvenaria de vedação, pois mostra pelos resultados que as edificações estão 

utilizando vários tipos de equipamentos para o transporte horizontal, evitando o transporte 
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braçal de materiais no canteiro de obras. Na pesquisa não foi aprofundando para quais 

materiais são utilizados o transporte horizontal, somente questionou-se o tipo de transporte 

utilizado. 

A Figura 5.3.2b ilustra o carrinho de mão como equipamento utilizado para 

o transporte horizontal nas edificações pesquisadas.  

 

 
Figura 5.3.2b – Carrinho de mão utilizado no transporte horizontal 

 

Em relação aos equipamentos e ferramentas utilizados para o assentamento 

do bloco cerâmico, o Quadro 5.3.2a mostra os seguintes resultados. 
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Edificações/  
Equipamentos            

A01 A02 B01 C01 D01 E01 F01 G01 H01 I01 J01 K01 L01 M01 N01 O01 P01 Q01 R01 S01 T01 U01 V01 W01

Colher de pedreiro x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Meia-cana x x x x
Bisnaga de assentar x x x x
Desempenadeira
Linha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Esticadores de linha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Réguas de alumínio x x x x x x (*) x x x x (*) (*) x x x
Prumo de face x x x x x x x x x x x x x x x x x
Escantilhão x x x x x x x x x x x x x (*) x x (*) x (*) X
Broxa x x x (*) x x x x x x x x x x x x
Nível de bolha x x x x x x x (*) (*) x x x x x (*)
Nível de mangueira x x x x x x x x x x (*) x (*) x x x x x
Esquadros de braço longo x x x x x x x x x x x x (*)
Furadeira elétrica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pistola finca-pinos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
(*) estes dados não foram disponibilizados pela empresa
(X) itens que existem nas obras

Quadro 5.3.2a- Equipamentos e ferramentas utilizados para a elevação da alvenaria
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Os resultados do Quadro 5.3.2a mostram que nas edificações pesquisadas 

são utilizados a maioria dos equipamentos e ferramentas para a elevação da alvenaria. Porém 

os únicos equipamentos com utilização em todas as edificações são: colher de pedreiro, linha 

e esticadores de linha, furadeira elétrica e pistola finca-pinos. O único equipamento que não 

apresentou utilização nas edificações foi a desempenadeira. 

 Segundo recomendações do “Código de Práticas N° 01: alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos”, para a elevação das alvenarias deverá disponibilizar todos os 

equipamentos e ferramentas necessárias para o assentamento dos blocos, evitando paradas 

temporais para localização de equipamento. 

Outro aspecto observado no Quadro 5.3.2a que somente nas edificações 

A01, A02, B01, C01 e D01 têm a maioria dos equipamentos para o assentamento do bloco 

cerâmico, em visita técnica nas edificações A01 e A02 foram possíveis observações referente 

a disponibilização dos equipamentos e ferramentas. Na própria edificação existe uma 

organização no armazenamento desses equipamentos e ferramentas, e os operários recebem 

instruções de manuseio e manutenção dos mesmos por meio de manuais de segurança e saúde.  

 

A Figura 5.3.2c mostra o assentamento do bloco cerâmico com colher de 

pedreiro. 

 
Figura 5.3.2c–Assentamento da alvenaria com colher de pedreiro 

 
 

Na etapa de execução da alvenaria de vedação, quando aborda o bloco 

cerâmico, torna-se necessário mostrar dados referentes à produção da argamassa, pois a sua 

forma de produção interfere diretamente no processo de assentamento do bloco cerâmico. 

.  
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O Quadro 5.3.2b mostra dados referentes à forma de produção da argamassa 

nas edificações pesquisadas. 

 

Observa-se que dentre as edificações pesquisadas, o Quadro 5.3.2b mostra 

que a forma de produção da argamassa é realizada através de betoneira. Na entrevista não foi 

questionado quanto ao tipo de argamassa utilizado na edificação, mesmo assim 54% dos 

entrevistados responderam que a argamassa utilizada no canteiro de obras é industrializada.  

 

A Figura 5.3.2d ilustra a forma de produção da argamassa, através da 

betoneira. 

 

 
Figura 5.3.2d– Forma de produção de argamassa na betoneira 

 

Outra informação coletada refere-se ao tipo de caixote que são 

disponibilizados nas edificações para o armazenamento da argamassa e sua utilização no 

processo de assentamento do bloco cerâmico. 
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Edificações/  
Produção de 
Argamassa            

A01 A02 B01 C01 D01 E01 F01 G01 H01 I01 J01 K01 L01 M01 N01 O01 P01 Q01 R01 S01 T01 U01 V01 W01

FORMA DE PRODUÇÃO

Betoneira x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Argamassadeira
Manual

Quadro 5.3.2.b - Dados referente à forma de produção da argamassa

(X) itens que existem nas edificações
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O Gráfico 5.3.2c ilustra o tipo de caixote utilizado nas edificações para 

armazenar a argamassa no processo de assentamento dos blocos cerâmicos. 

 

 
Gráfico 5.3.2c - Tipo de caixote para argamassa 

 

O Gráfico 5.3.2c mostra qual o tipo de caixote utilizado para colocar a 

argamassa no processo de assentamento, sendo que 52% dos entrevistados responderam que  

utilizam caixote de madeira, 28% utilizam caixote de plástico, 4% utilizam caixote de metal, 

4% utilizam caixote de metal ou plástico, 4% utilizam caixote de madeira ou plástico e 8% 

não têm nenhum tipo de caixote, colocando a argamassa na jerica. 

 

A Figura 5.3.2e ilustra a argamassa armazenada em um caixote de madeira. 

 

 
Figura 5.3.2e – Caixote de madeira para armazenamento da argamassa 
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Ressalta-se que o tipo de caixote interfere diretamente na organização do 

canteiro de obras, em observação direta nas edificações C01 e D01 que utilizam o caixote de 

madeira, percebeu-se a dificuldade de acessibilidade e tráfego próximo ao local do caixote da 

argamassa. Mesmo com o local de produção no térreo o espaço conflitava com outros 

materiais, equipamentos e ferramentas, impossibilitando o acesso rápido ao local.  

Nas edificações A01 e A02 observou-se que a argamassa preparada na 

betoneira no térreo, é transportada por elevador de carga dentro de uma jerica até o pavimento 

que está realizando o processo de assentamento, não ocupando o espaço de um caixote de 

madeira no pavimento. 

Observa-se que o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, não apresenta orientação referente à forma de produção e o tipo de 

recipiente para a argamassa, mostrando somente os traços indicativos de argamassas 

recomendados para execução de alvenarias de vedação, aspectos que não foram abordados no 

presente estudo. 

Nesta etapa pode-se mostrar como as edificações estão realizando boas 

práticas em relação ao transporte vertical e horizontal e os equipamentos e ferramentas que 

são utilizados para a etapa de elevação da alvenaria, bem como a forma de produção da 

argamassa. 

 

5.3.3 Etapa de Elevação da Alvenaria 
 
 

Neste tópico serão apresentados resultados referentes ao processo de 

elevação da alvenaria, que compreende nos seguintes aspectos: procedimentos documentados 

na etapa de execução da alvenaria, treinamento específico para a etapa de execução da 

alvenaria, planejamento da sequência de execução da alvenaria, formas de utilização do 

1/2bloco cerâmico, local de produção da argamassa, formas de comunicação no canteiro de 

obras e a produtividade da alvenaria m²/dia.  
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O Gráfico 5.3.3a, apresenta percentuais referentes à realização de 

treinamentos específicos para alvenaria e procedimentos documentados na etapa de elevação 

da alvenaria. 

 
 

 
Gráfico 5.3.3a – Procedimentos e treinamentos na etapa de execução da alvenaria 

 

O Gráfico 5.3.3a mostra que 40% dos pesquisados responderam que as 

edificações têm procedimentos documentados de execução de alvenaria, através de manuais 

de orientações referentes à: ferramentas/equipamentos, instruções básicas de preparação e 

execução do serviço. Contudo 60% relataram que não têm nenhum procedimento 

documentado sobre a execução da alvenaria, e quando questionados sobre a existência de 

documentação respondiam que tinham o projeto arquitetônico ou o cronograma de execução 

da atividade que é diferente de um manual com procedimentos de como executar a alvenaria. 

Segundo relatos coletados em algumas edificações, as tentativas de 

implantação de manuais de instruções referente à etapa de execução da alvenaria não obteve 

sucesso, pois os operários têm um baixo nível de escolaridade e apresentaram dificuldade de 

entendimento realizando somente a leitura da documentação. Os entrevistados enfatizaram 

que o manual funcionou somente quando se aplicou treinamentos práticos no canteiro de 

obras referente ao processo de execução da alvenaria.  

Destacam-se nesse aspecto de procedimentos documentados as edificações 

A01 e A02 que em visitas técnicas os engenheiros de obras mostraram os manuais que são 

entregues para os operários tais como: manual de integração que apresenta condutas e 
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regulamentos dos operários; manual de segurança e saúde com informações referentes a cada 

função exercida no canteiro de obras, bem como instruções de equipamentos de segurança, de 

trabalho e cuidados necessários para com os mesmos, e por fim, o manual programa de 

qualidade cinco 5s, com explicação de cada senso e dicas de implantação no canteiro de 

obras.  

Uma questão abordada no estudo refere-se ao conhecimento do “Código de 

Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, desenvolvido pelo IPT em 2009. 

Somente os entrevistados das edificações A01, A02 e B01, responderam que tem 

conhecimento, as demais nunca ouviram falar sobre o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de 

vedação em blocos cerâmicos”. Essa questão destaca-se a importância da divulgação do 

“Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos” para as edificações 

em estudo. 

Outra questão ilustrada no Gráfico 5.3.3a se refere aos treinamentos 

específicos para a etapa de execução da alvenaria nas edificações, sendo que 44% dos 

entrevistados realizam treinamentos com a equipe, enfatizando a importância de a equipe ser 

orientada no início e decorrer da execução da alvenaria. Contudo, 56% dos entrevistados 

responderam que não realizam nenhum tipo de treinamento e orientação, o operário chega à 

edificação e já inicia as atividades sem uma prévia explicação de como deverá ser executado o 

serviço, somente é alertado quando executa algo que não está de acordo com o processo, 

ocorrendo em alguns momentos essa observação depois que a atividade está finalizada, sendo 

necessário refazer o processo.  

Nesta questão referente aos treinamentos, conforme os entrevistados 

relataram nas edificações A01, A02 e B01, são realizadas capacitações para os operários na 

etapa de execução da alvenaria de vedação, além de oferecer capacitações e atividades 

motivacionais, tais como: alfabetização; finanças pessoais; cuidados com a saúde; 

conscientização referente ao desperdício de materiais; dicas de produtividade e apresentações 

culturais. 

Outra questão abordada em relação às edificações refere-se à existência de 

um planejamento da etapa de execução da alvenaria. Somente na edificação V01 não é 

realizado um planejamento das atividades na etapa de execução da alvenaria, inicia-se a 

execução sem analisar a sequência no pavimento e a verificação da disponibilidade dos 

materiais, equipamentos e ferramentas, conforme surgem às dificuldades elas são resolvidas. 
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O Gráfico 5.3.3b ilustra as questões referentes ao armazenamento do bloco 

cerâmico próximo ao local de trabalho no pavimento e a quantidade exata de blocos 

cerâmicos no pavimento. 

 

 
Gráfico 5.3.3b– Armazenamento e quantidade de blocos cerâmicos no pavimento 

 

Referente ao armazenamento do bloco cerâmico próximo ao local de 

trabalho no pavimento, o Gráfico 5.3.3b mostra os seguintes resultados coletados nas 

edificações, 72% deixam o bloco cerâmico no pavimento próximo do local de elevação da 

alvenaria, evitando o duplo manuseio do bloco no pavimento. As demais edificações que 

totalizaram 28% os entrevistados responderam que sempre ocorre duplo manuseio, não 

organizando o armazenamento próximo do operário que está realizando a elevação da 

alvenaria. 

Em relação à quantidade exata de blocos cerâmicos no pavimento que está 

sendo executada a alvenaria, o Gráfico 5.3.3b mostra que 60% dos entrevistados calculam a 

quantidade exata e transporta para o pavimento que será executado a alvenaria, para não haver 

retrabalho em buscar o tempo todo o bloco cerâmico que faltar no pavimento. Os demais que 

totalizaram 40% responderam que não calculam, simplesmente fazem uma média de uso e 

enviam conforme o pavimento necessita utilizar o bloco cerâmico.  

Destaca-se que não será possível realizar comparações dos resultados 

obtidos no Gráfico 5.3.3b, com o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”, pois o mesmo não contempla essas orientações, mas essas questões merecem 

observação no canteiro de obras, pois a falta de organização em relação à quantidade de 
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blocos cerâmicos no pavimento e a rápida utilização implicam em atrasos na etapa de 

execução da alvenaria. 

 

O Gráfico 5.3.3c apresenta a forma de utilização do 1/2 bloco nos canteiros 

de obras.  

 

 
Gráfico 5.3.3c - Utilização do 1/2 bloco 

 

O Gráfico 5.3.3c mostra a utilização do 1/2 bloco na alvenaria de vedação 

nas edificações, sendo que 24% responderam que utilizam somente o 1/2 bloco de fábrica, 

sem realizar cortes ou adaptação quando o ocorre a necessidade de uso do 1/2 bloco.  Na 

sequência 24% responderam que utilizam o 1/2 bloco de fábrica e caso não tem o 1/2 bloco 

disponível na edificação é utilizado a colher de pedreiro para realizar a adaptação. Os demais 

que totalizaram 52% responderam que utilizam o 1/2 bloco, mas quando existe a necessidade 

de cortar utilizam a serra elétrica. 

Os engenheiros de obras das edificações A01 e A02 relataram que utilizam 

o 1/2 bloco de fábrica e quando necessitam utilizar o 1/2bloco a partir de um bloco inteiro, 

realizam o corte do bloco cerâmico na serra elétrica. Conforme os entrevistados enfatizam que 

a serra elétrica não elimina 100% a quebra de blocos e sobras, mas reduzem a possibilidade de 

corte errado podendo aproveitar a outra parte do bloco para utilizar quando necessário. 

Ressalta-se que o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, não apresenta nenhuma recomendação quanto à utilização do 1/2 bloco, 

mas o presente estudo aborda, pois se trata de boas práticas executadas nas edificações o uso 
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de ferramentas adequadas para o seu corte, quando o 1/2 bloco cerâmico não vem de fábrica. 

Mesmo que a sua utilização não seja tão expressiva, em observação direta nas edificações 

percebe-se a redução de quebras quando o bloco é cortado de maneira correta. A Figura 5.3.3 

ilustra a serra elétrica utilizada para o corte do 1/2 bloco cerâmico. 

 

 
Figura 5.3.3 – Serra elétrica utilizada para o corte do bloco cerâmico 

 

Outro fator observado no Quadro 5.3.3a refere-se ao local de produção, 

sendo que a maioria das edificações, segundo os entrevistados relataram, a argamassa é 

preparada no térreo e em seguida é transportada para os pavimentos que serão utilizados. De 

acordo com resultados obtidos na entrevista, em nenhuma edificação foi identificado a 

preparação da argamassa no pavimento que será utilizado para o assentamento do bloco 

cerâmico e somente os entrevistados das edificações B01, G01, I01, L01, Q01 e U01 

responderam que produzem a argamassa no subsolo. 

 

Destaca-se que argamassa não é objeto de estudo do presente trabalho, mas 

diante da sua ligação com o bloco cerâmico no processo de assentamento, torna-se necessário 

mostrar como estão realizando controles referentes ao local e forma de produção da 
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Edificações/  
Produção de 
Argamassa            

A01 A02 B01 C01 D01 E01 F01 G01 H01 I01 J01 K01 L01 M01 N01 O01 P01 Q01 R01 S01 T01 U01 V01 W01

LOCAL DE PRODUÇÃO

Térreo x x x x x x x x x x x x x x x x x x
No Pavimento 
No Subsolo x x x x x x

(X) itens que existem nas edificações

Quadro 5.3.3a - Dados referente ao local de produção da argamassa
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argamassa nas edificações. Entende-se que a forma e o local de produção da argamassa 

podem afetar diretamente no atraso do processo de elevação da alvenaria no pavimento, e 

conseqüentemente ocorrer uma queda na produtividade. 

Referente à forma de comunicação realizada nas edificações para solicitação 

de materiais nos pavimentos, o Gráfico 5.3.3d mostra o seguinte resultado. 

 

 
Gráfico 5.3.3d – Forma de comunicação para solicitação de materiais nos pavimentos 

 

Observa-se que 80% dos entrevistados das edificações relataram que 

utilizam o rádio para a comunicação entre os pavimentos e somente 20% utilizam de 

comunicação oral. Essa questão mostra que a comunicação está acontecendo de forma rápida 

e evita desencontros de informações. O engenheiro de obras da edificação C01 comentou que 

o rádio traz mais agilidade na comunicação e não acontecem desvios de solicitações de 

materiais no pavimento. 

A questão da comunicação entre os pavimentos não foi abordada no 

“Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, mas entende-se a sua 

importância dentro da etapa de execução da alvenaria de vedação para agilizar as solicitações 

de materiais e reduzir o tempo de espera e atrasos.  

Outro aspecto muito importante identificado na pesquisa, trata-se do 

programa de qualidade que a construtora utiliza nas edificações, conforme o Quadro 5.3.3b.  
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O quadro 5.3.3b mostra que a maioria das construtoras das edificações 

pesquisadas tem o PBQP-H. Somente as construtoras das edificações F01, G01, I01, M01, 

O01, S01, T01, V01 e W01 não possuem nenhum programa de qualidade.  

 

Observa-se que as construtoras das edificações A01 e A02 têm programa 

cinco 5s e as construtoras das edificações B01, C01, D01, P01, R01 e U01 possuem a 

certificação ISO 9001 e somente a construtora da edificação N01 possui a certificação ISO 

9002. 

 Nas edificações A01, A02 e B01 observou-se que existem manuais de 

programa de qualidade, que são entregues para os operários quando eles são contratados. 

Segundo os engenheiros de cada obra, essa iniciativa auxilia no processo de conscientização e 

organização do trabalho, refletindo em um canteiro de obras mais limpo. 

Outro aspecto que deve ser observado nesse estudo é o fato da pesquisa não 

aprofundar no estágio da implantação do programa de qualidade, somente identificando se a 

construtora ao qual a edificação foi pesquisada faz parte ou não de um programa de qualidade. 

Este resultado tem como aspecto positivo que as construtoras estão buscando programas de 

controle de qualidade para implantar e melhorar as boas práticas nas edificações. 

O Gráfico 5.3.3e, referente à produtividade m²/dia de execução da alvenaria 

apresenta os seguintes resultados nas edificações pesquisadas: 37% estão com uma 

produtividade entre 10 a 15 m²/dia de alvenaria, 33% estão entre 15 a 20 m²/dia de alvenaria, 

somente 11% estão acima de 20 m²/dia de alvenaria.  

Destaca-se que 70% dos entrevistados não apresentaram uma produtividade 

acima de 20 m²/dia de alvenaria e 17% dos entrevistados não souberam passar a informação 

referente à produtividade m²/dia de execução da alvenaria. Ainda existem edificações que não 

disponibilizam equipe técnica para monitoramento da produtividade na etapa de execução da 

alvenaria, dificultando a cobrança de prazos e estabelecimento de metas e produtividade para 

a equipe que executa a alvenaria. 

Edificação/                                                                                                                                                                                                                         
Progama de Qualidade A01 A02 B01 C01 D01 E01 F01 G01 H01 I01 J01 K01 L01 M01 N01 O01 P01 Q01 R01 S01 T01 U01 V01 W01

PBQP-H X X X X X X X X X X X X X X X
Programa cinco 5s X X
Certificação ISO 9001 X X X X X X
Certificação ISO 9002 X

Quadro 5.3.3b - Participação em programas de qualidade

( X ) itens que existem nas edificações
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Nas edificações A01 e A02 através do resultado de produtividade m²/dia, a 

equipe que executa a alvenaria recebe prêmio de produtividade, como forma de motivação e 

comprometimento com a execução do serviço. Segundo o engenheiro de obras, ocorreu um 

aumento na produtividade em relação às médias obtidas antes de realizar o prêmio de 

produtividade. Observa-se que não foi revelado o valor do prêmio e o percentual de aumento 

da produtividade após a implantação dessa prática na edificação. 

 

 
Gráfico 5.3.3e - Produtividade m²/dia alvenaria 

 
 

Segundo análise dos dados obtidos, as edificações que apresentaram uma 

produtividade acima de 20 m²/dia de execução da alvenaria têm como característica principal 

a utilização do maior número de boas práticas no canteiro de obras, que foram apresentadas 

no decorrer do estudo nas etapas de: projeto, seleção de materiais; execução e controle de 

qualidade.  

O Quadro 5.3.3c mostra as boas práticas utilizadas nas edificações de 

acordo com os níveis de produtividade m²/dia de execução da alvenaria ilustrado no Gráfico 

5.9. 
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Produtividade m²/dia alvenaria/                      
Boas Práticas

Produtividade 
10 a 15m²/dia 

Produtividade 
15 a 20m²/dia 

Produtividade 
Acima de 20m²/dia 

1- Projeto específico para alvenaria X

2- Realização de ensaio do bloco 
cerâmico em laboratório

X X

3- Local pré-definido para 
descarregamento do bloco cerâmico

X X

4- Local de armazenamento do bloco 
cerâmico com proteção contra chuva 
e umidade

X X X

5- Dispositivo para descarregamento 
do bloco cerâmico

X X

6- Respeito à altura máxima da pilha 
do bloco cerâmico

X X

7- Transporte horizontal e vertical X X X

8- Equipamentos e ferramentas para 
a elevação da alvenaria

X X X

9- Forma e local de produção da 
argamassa

X X

10- Planejamento da etapa de  
execução da alvenaria

X X X

11- Armazenamento do bloco 
próximo ao local de trabalho no 
pavimento

X X X

12- Quantidade exata de blocos 
cerâmicos no pavimento de 
execução da alvenaria

X X X

13- Utilização do /2 bloco de forma 
racionalizada

X X X

14- Forma de comunicação entre os 
pavimentos

X X X

15- Procedimentos documentados na 
etapa de execução da alvenaria

X

16- Treinamento específico para a 
etapa de  execução da alvenaria

X

17- Participação em Programa de 
Qualidade

X X

Quadro 5.3.3c - Análise das boas práticas versus  a produtividade m²/dia

(X) itens que existem na edificação

ETAPA DE PROJETO E SELEÇÃO DE MATERIAIS

ETAPA DE EXECUÇÃO DA ALVENARIA

Etapa de Recebimento e Estocagem do Bloco Cerâmico 

Etapa de Equipamentos e Ferramentas

Etapa de Elevação da Alvenaria
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Observam-se no Quadro 5.3.3c de boas práticas os destaques para as 

edificações com a produtividade acima de 20 m²/dia de execução da alvenaria.  Nas 

edificações são realizadas todas as boas práticas mostradas no estudo, e apresentaram os 

seguintes diferenciais em relação às demais edificações com níveis de produtividade entre 10 

a 15 m²/dia e entre 15 a 20 m²/dia de execução da alvenaria: projeto específico para alvenaria, 

procedimentos documentados na etapa de execução da alvenaria de vedação e juntamente 

com esse item os treinamentos específicos que são realizados para os operários na etapa de 

execução da alvenaria de vedação.  

Na análise das edificações que apresentaram produtividade entre 10 a 15 

m²/dia de alvenaria, notam-se vários aspectos que podem ser melhorados e implantados para a 

organização do canteiro de obras e aumento da produtividade, tais como: projeto específico 

para alvenaria, realização de ensaio de laboratório do bloco cerâmico, local pré-definido para 

descarregamento do bloco cerâmico, dispositivo para descarregamento do bloco cerâmico, 

respeito à altura máxima da pilha de blocos cerâmicos, forma e local de produção da 

argamassa, procedimentos documentados referente à alvenaria, treinamentos específicos na 

etapa de execução da alvenaria e participação em programa de qualidade. 

Entende-se que todas as boas práticas mostradas no Quadro 5.3.3c são ações 

que executadas nas edificações podem resultar em organização do canteiro de obras, melhor 

utilização dos materiais e conseqüentemente aumentar o rendimento e a capacidade produtiva 

dos operários. 

Neste capítulo apresentaram-se os resultados extraídos da pesquisa aplicada 

nas edificações, com o objetivo de mostrar as boas práticas que as edificações estão 

realizando no canteiro de obras nas etapas de execução da alvenaria de vedação. No decorrer 

da apresentação dos resultados as boas práticas realizadas no canteiro de obras das edificações 

foram comparadas com o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos 

cerâmicos”, observando as recomendações em relação a cada etapa que envolve a execução 

da alvenaria de vedação. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo realizado em 24 canteiros de obras na cidade de Maringá-

PR, obteve resultado referente às etapas: de projeto; seleção de materiais; e execução da 

alvenaria. Pode-se concluir que dentre as características predominantes das construtoras 

pesquisadas, o que prevalece é a forma de contratação da mão de obra própria e empreiteira, 

caracterizadas com a maioria do tipo de empreendimento preço de custo. Esses dados não 

foram confrontados com os resultados obtidos nas etapas analisadas na alvenaria de vedação 

para comprovar a sua interferência nos índices apresentados.  

A seguir serão apresentadas as considerações de acordo com cada etapa 

analisada no presente estudo. 

Na etapa de projeto e seleção de materiais pode-se concluir: 

a)  Com o índice de 29% das construtoras responderem que o projeto específico para 

alvenaria é elaborado, o resultado pode ter sofrido interferências, ao considerar que 

seria o projeto arquitetônico. Destaca-se a importância do projeto de alvenaria, pois 

está diretamente ligado nas práticas construtivas adequadas. 

b) Outro fator preocupante refere-se à realização de ensaio de laboratório dos blocos 

cerâmicos, a pesquisa mostrou que grande parte das construtoras não realiza ensaios, 

não analisando a qualidade do bloco que está sendo adquirido para uso na obra, esse 

controle pode prejudicar a qualidade da alvenaria e resultar em quebras de blocos com 

mais facilidade. 

Na etapa de execução da alvenaria podem-se concluir os seguintes pontos: 

a) Na etapa de recebimento e estocagem do bloco cerâmico, grande parte das 

construtoras está empilhando os seus blocos acima da altura máxima permitida de 

1,80m, conforme orientações do “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”. Esse limite extrapola principalmente quando as construtoras não 

recebem os blocos cerâmicos em paletes. O descarregamento acontece através de 

carrinhos de mão, jericas e na sua estocagem colocam-se pilhas sem observar a altura 

máxima.  

b) O tipo de transporte horizontal mostra que 32% das construtoras utilizam o carrinho de 

mão como transporte. Além de transportar o bloco cerâmico o carrinho de mão 

também transporta outros materiais. Observa-se que nesse estudo não se pode 

comparar o transporte vertical e horizontal com o “Código de Práticas N° 01: 
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alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, pois o documento não contempla essa 

etapa.  

c) Outro item observado no estudo refere-se aos procedimentos documentados na etapa 

de execução da alvenaria, que 60% não utilizam nenhum material. As obras que 

tiveram visitas técnicas (A01; A02), tentou implantar o “Código de Práticas N° 01: 

alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, mas não obteve resultado, pelo fato da 

mão de obra com baixa qualificação, os operários têm dificuldade na leitura e 

entendimento do Código de Prática. A medida implantada que deu certo foram os 

manuais de integração; programa de qualidade (5s) e o manual de segurança e saúde e 

o treinamento prático de execução da alvenaria no canteiro de obras.   

d) As construtoras desconhecem o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em 

blocos cerâmicos”, somente as obras A01; B01 e C01 já tinham conhecimento do 

Código de Práticas. A única obra que utiliza procedimentos documentados é a C01, 

que a partir de seus documentos denominados de (PEIs) o IPT desenvolveu o Código 

de Práticas. No presente estudo não foi possível o acesso a essa documentação 

utilizada pela construtora, mas o engenheiro de obras ressalta a sua utilização como 

forma de pesquisa e dúvidas que podem ocorrer na etapa de execução.  

e) Em relação a treinamentos específicos, 44% das construtoras realizam o treinamento 

para os operários na etapa de execução da alvenaria, enfatizando que a parte prática 

traz resultados mais rápidos e permite que operário que não tem nenhuma experiência 

inicie as suas atividades nas primeiras semanas de trabalho na obra. Um aspecto 

observado nas obras trata-se da qualidade do treinamento e o profissional que vai 

aplicá-lo, muitas vezes não é o mestre de obra que passa orientações e sim um colega 

de trabalho, essas orientações poderão ocorrer diferenças no processo de execução e 

qualidade do serviço. 

f)  As construtoras mostraram através dos resultados e imagens, que estão apresentando 

alternativas e controles para melhorar a etapa de execução da alvenaria de vedação. 

Grande parte das construtoras está inserida em um programa de controle da qualidade 

que auxilia em todo esse processo. 

Porém, verificou-se que o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação 

em blocos cerâmicos”, objeto de comparação do estudo, mesmo não sendo utilizadas nas 

construtoras, muitas práticas que são sugeridas já são incorporadas no canteiro de obras. Outra 

observação é que não adianta ter um Código de Práticas para regulamentar as boas práticas da 
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alvenaria de vedação se ele não é aplicado com a prática no canteiro de obras. A etapa de 

execução da alvenaria de vedação torna-se um processo burocrático e complexo para os 

operários que tem pouca ou nenhuma qualificação.  

 Mesmo com os avanços é possível melhorar vários aspectos em todas as 

etapas apresentadas no estudo e aplicar as boas práticas em outras etapas construtivas dentro 

da obra. 

 

6.1 Sugestões para estudos futuros 
 
 

Neste item, serão apresentadas sugestões para o desenvolvimento de 

trabalhos futuros na etapa de execução da alvenaria de vedação: 

a) Realizar um estudo com outros materiais que são utilizados na alvenaria de vedação e 

que não foram explorados no presente estudo; 

b) Explorar o “Código de Práticas N° 01: alvenaria de vedação em blocos cerâmicos”, 

para outros materiais que não foram apresentados no presente estudo; 

c) Por fim, estudar a sua implantação em uma obra e monitorar os resultados obtidos 

através de sua utilização. 
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APÊNDICE A 

(Carta de Apresentação) 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA  

 
 
 
 

Maringá, 03 de outubro de 2011.  
 
 

À Construtora 
 
 

Pela presente dirigimo-nos para solicitar a participação da construtora em uma 
pesquisa junto às construtoras da cidade de Maringá. Tal pesquisa está sendo realizada pela mestranda 
Cristiana de Carvalho Almeida, do curso de Pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade 
Estadual de Maringá, com orientação do Prof. Daniel das Neves Martins.  

 
O presente estudo tem o intuito de analisar a gestão construtiva na etapa 

de execução da alvenaria de vedação com a utilização de blocos cerâmicos em edificações 
residenciais em Maringá - PR, visando diminuir as perdas. Assim, sua participação é 
fundamental para que possamos atingir nossos objetivos.  

 
 Por outro lado, ressaltamos que o questionário deve ser, necessariamente, 

respondido pelo engenheiro de obras ou o mestre de obras, envolvido no processo de execução da 
alvenaria de vedação com blocos cerâmicos.  

 
Colocamo-nos a sua disposição para eventuais dúvidas através do telefone: (44) 

9944-7252 ou e-mail: cristianaca@hotmail.com 
 

Vale salientar que os dados coletados serão publicados no trabalho de dissertação, 
porém manter-se-á sigilo em relação às fontes de coleta. Serão preservados os nomes da empresa e do 
seu informante.  

 
 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 

          Cristiana de Carvalho Almeida                               Prof. Daniel das Neves Martins  
Mestranda/UEM                                                   Orientador/UEM 
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APÊNDICE B  
(Questionário) 

Responder a coluna "Avaliação" da seguinte forma: S (para Sim), N (para Não) e NA (para Não se Aplica)
Avaliação

1.1- Há projeto específico de alvenaria? 
1.2- Quais as dimensões dos blocos?
1.3- É realizado ensaio em laboratório para aceitação do produto relativo à norma técnica?

Responder a coluna "Avaliação" da seguinte forma: S (para Sim), N (para Não) e NA (para Não se Aplica)
Avaliação

2.1- Existe local pré-definido no canteiro para recebimento do produto?

2.5- O material está protegido de chuva no local de estocagem?
2.6- Há proteção contra umidade e solo na base?

2.8- Cada pilha é constituída pelo mesmo tipo de material e dimensões?

Tipo de empreendimento:                                                                                                                                                                                   
1.(  ) Preço de Condomínio   2.(  )Preço Fechado 

Sistema de gestão da qualidade:                                                                                                                                                                              
1.(  ) PBQP-H                        2.(  )  Outros.Quais? ______________         3.(  )Não existe

2.7- Altura máxima da pilha é respeitada?                                                                                                                                                                        
1.(  ) 1,80 m   2.(  ) acima de 1,80m. Indique a altura____    3.(  )  abaixo de 1,80m. Indique a altura_____

Forma de contratação da mão de obra?                                                                                                                                                             
1.(  ) Própria                         2.(  ) empreiteira     3.(  )  temporária

PARTE III - ETAPA DE EXECUÇÃO DA ALVENARIA

Item de verificação - Recebimento e Estocagem do bloco cerâmico

2.3- Existe dispositivo para reduzir o esforço do operário no descarregamento?                                                                                     
1.(  ) porta-paletes        3.(  ) carrinho                                                                                                                                                                                           
2.(  ) jerica                     4.(  ) empilhadeira                                                                                                                              

2.4- A base de armazenamento é plana? 

2.2- O material é descarregado no local definitivo de armazenamento?

PARTE II - ETAPA DE PROJETO E SELEÇÃO DE MATERIAIS

Item de verificação - Bloco Cerâmico

Nº de Pavimentos:                                        Apartamento/pav:

QUESTIONÁRIO - Análise de edificações na etapa de execução da alvenaria de vedação

Responsável pelas informações:

Endereço da obra:                                                                                                                
Área construída:

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Cargo: Email:
Fone:Empresa:

Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil

                     Pós-Graduação em Engenharia Urbana – Mestrado
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Responder a coluna "Avaliação" da seguinte forma: S (para Sim), N (para Não) e NA (para Não se Aplica)
Avaliação

Responder a coluna "Avaliação" da seguinte forma: S (para Sim), N (para Não) e NA (para Não se Aplica)
Avaliação

4.1- Há a realização de treinamento específicos para alvenaria?
4.2- Há procedimentos documentados de execução da alvenaria?
4.3- Existe um planejamento da seqüência de execução da alvenaria no pavimento?
4.4- A quantidade de blocos é levada ao pavimento na quantidade exata?

c) Onde é produzida a argamassa de assentamento?                                                                                                                            
1.(  ) térreo                            2.(  ) pavimento                        3.(  ) subsolo

b) Forma de produção da argamassa de assentamento?                                                                                                                            
1.(  ) betoneira                       2.(  ) argamassadeira               3.(  ) manual

4.10- Como é feita a solicitação dos materiais no pavimento ?                                                                                                                             
1.(  ) rádio      2.(  ) comunicação oral

3.9- O 1/2 bloco :                                                                                                                                                                                                                    
1.(  ) vem da fábrica          2.(  )  cortado na serra elétrica        3.(  )  cortado com a colher de pedreiro 

4.11- Qual a produtividade da alvenaria m²/dia ?

3.2- Equipamentos de produção:

a) Para o assentamento do bloco cerâmico utiliza-se?                                                                                                                                                                       
1.(  ) colher de pedreiro          6.(  ) meia cana                       11.(  ) bisnaga de assentar                                                                                                         
2.(  ) linha                               7.(  ) esticadores de linha       12.(  ) réguas de alumínio                                                                                                    
3.(  ) prumo de face                8.(  ) escantilhão                     13.(  ) broxa                                                                                                                                   
4.(  ) nível de bolha                9.(  ) nível de magueira           14.(  )  esquadros de braço longo                                                                                 
5.(  ) furadeira elétrica         10.(  ) pistola finca-pinos                                      

Modelo  Lordsleen Jr. e Neves (2010) adaptado por Almeida (2012)

Item de verificação - Elevação da Alvenaria

4.5- Os blocos são armazenados próximos ao local de trabalho no pavimento (sem duplo manuseio)

PARTE III - ETAPA DE EXECUÇÃO DA ALVENARIA

Item de verificação - Equipamentos e Ferramentas

3.1- Equipamentos de transporte dos materiais do armazenamento/produção ao posto de trabalho:
a) O transporte vertical é realizado?                                                                                                                                                                  
1.(  ) grua                                      3.(  ) elevador de carga                5.(  ) talha                                                                                                                                                                                                  
2.(  ) guincho de coluna                4.(  ) empilhadeira         

b) O transporte horizontal é realizado?                                                                                                                                                           
1.(  ) carrinho de mão                   3.(  ) jerica                                    5.(  ) outros. Quais? ________________                                                                                                                                                                                  
2.(  ) porta-palete                         4.(  ) carrinho de mão

PARTE III - ETAPA DE EXECUÇÃO DA ALVENARIA

 
 

 


