
Prof. Marco Pádua                 

Alvenaria é um conjunto de estável de sólidos capaz de resistir unicamente a esforços de
compressão. Por ser um conjunto de elementos unidos com argamassa os esforços de flexão não são
absorvidos pelas alvenarias gerando fissuras, trincas e num estagio mais avançado, as rachaduras.

Podemos classificá-la quanto:
• A argamassa – junta a prumo, de amarração ou seca;
      Geralmente as alvenarias executadas com juntas a prumo ficam expostas, sem revestimento.

Essas estando alinhadas tanto na horizontal como na vertical conferem um visual mais harmonioso
ao conjunto. São muito utilizadas em muros externos ou paredes de fechamento com suas juntas
voltadas para fora. Para um bom resultado é imprescindível o uso do escantilhão (régua furada) para
prender a linha e manter o espaçamento das juntas de forma uniforme. 

Além  do  aspecto  plástico  este  tipo  de  alvenaria  economiza  no  revestimento  por  ser
inexistente. Já que não haverá estrutura aparente, esta devera ser inserida na própria alvenaria. 

Para esta função são indicados blocos estruturais vazados que substituirão os pilares e os
blocos  canaletas  no  lugar  das  vigas.  Este  reforço  devera  obedecer  a  um  projeto  específico
dependendo das necessidades.

Quanto às juntas de amarração, estas têm como finalidade a distribuição do peso da alvenaria
ao longo das fundações, já que elas estarão desalinhadas na vertical. 
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• A localização – interna ou externa;
A  função  das  alvenarias  é  dividir  os  espaços  internamente  cumprindo  sua  finalidade

conforme  o  projeto  idealizado.  Externamente  elas  protegem a  edificação  das  intempéries  como
também servem de anteparo aos materiais de acabamento, realçando e conferindo ao edifício uma
identidade própria.

• A função – vedação ou estrutural;
As alvenarias de vedação devem estar inseridas numa estrutura de concreto armado tendo a

função  apenas  de  fechamento  ou  divisão  dos  espaços.  São  utilizados  para  tanto  elementos  de
alvenaria industrializados comuns, sem um controle rígido de qualidade e resistência a ruptura. As
estruturais são executadas com elementos especiais, testados em ensaios de laboratórios para garantir
sua resistência. 

• Ao revestimento – aparente ou não.
Quando os elementos de alvenaria ficam expostos, por questões estéticas, chamamo-la 

aparente, porém estas deverão ter, pelo menos, uma proteção de pintura. Dessa forma as alvenarias
terão maior durabilidade quanto às intempéries.

Normalmente as alvenarias são revestidas com argamassa, parcialmente ou nas três camadas
principais que são o chapisco, emboço e reboco.

             BLOCOS NATURAIS

As rochas são os materiais de construção mais antigos que se tem notícia. Passando por
diversas fases desde a forma bruta, as aparelhadas até as assentadas com argila, esse material ainda é
usado  nos  dias  de  hoje  nas  edificações  em  geral.  Na  época  medieval,  cidades  inteiras  eram
construídas em alvenaria de pedra. Hoje seu uso depende da oferta na região, tornando a obra cara se
ela for escassa. Abaixo classificamos alguns tipos de alvenaria:

• Alvenaria  de  pedra  bruta:  assentadas  com  argamassa  (face  irregular)  de  forma
intercalada quanto ao tamanho e sem preocupação com a aparência. Geralmente usadas como muros
externos ou divisórios, sem revestimento. 

• Alvenaria de pedra aparelhada: aplainadas e assentadas com argamassa. Nesse 
caso há uma preocupação com o acabamento e estética, podendo ser usada em toda a edificação.
Internamente recebem revestimento, porém, ntigamente não.

• Cantaria: pedras aparelhadas em todas as faces e argamassadas (face plana). 
Trabalho muito usado nas fachadas das moradias em geral tem como objetivo, valorizar o imóvel.
Elas podem cobrir toda a fachada ou formar faixas ou detalhes conforme o projeto idealizado. Nos
sec. XIX e XX foram adotados trabalhos de cantaria em prédios públicos e igrejas na sua totalidade,
cobrindo alvenaria de tijolos, seguindo estilos inspirados na era medieval.

• Alvenaria de lajão: pedras lamelares (sedimentares) geralmente largas, argamassadas
ou não. Geralmente executadas como muros externos, divisórios, decorativos ou de contensão de
encostas.

 
CIDADES MEDIEVAIS CONSTRUÍDAS EM PEDRA
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DETALHE DE JANELAS EXECUTADAS COM BLOCOS DE PEDRA INCLUSIVE PARA PROTEÇÃO

 
EXECUÇÃO DE PISOS COM BLOCOS DE PEDRA APARELHADAS

 
ALVENARIA DE PEDRAS APARELHADAS

 
EXECUÇÃO DE CANTARIA (REVESTIMENTO)

BLOCOS ARTIFICIAIS
Os primeiros representantes desses elementos são os tijolos, apesar de sua origem remontar

aos egípcios. Naquela época eles eram fabricados de forma artesanal, misturando-se o barro com
fibras vegetais. Uma forma rudimentar era usada para dar o formato. Secos ao sol eles também são
conhecidos como adobe. 
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                      MÉTODO EGÍPCIO                                                                 MÉTODO ATUAL        

Sua fabricação em larga escala advém com a Revolução Industrial difundindo seu uso em
substituição à pedra como material de construção.

São  elementos  industrializados  e  constituídos  de  materiais  diversos,  dando-lhes
características bastante diferentes.

Dividem-se em:
• Derivados da argila:  Tijolo de barro, tijolo laminado, blocos cerâmicos e

tijolo ecológico.
• Derivados  do  cimento:  blocos  de  concreto,  de  concreto  celular  e

silicocalcário.
• Derivados da areia: tijolos refratários.
• Derivados do gesso: drywall.
• Decorativos: tijolo de vidro.

TIPOS

• Alvenaria de vedação: são paredes que têm a função apenas de fechamento ou de 
divisórias  que  devem  estar  circunscrita  em  uma  estrutura  de  concreto  armado.  Podem  ser
desmontadas a qualquer momento sem prejudicar o edifício.

• Alvenaria estrutural: nesse caso as paredes além de fechar ou dividir os ambientes 
também suportam a carga do edifício. Um reforço de concreto é feito dentro dos elementos em
substituição  aos  pilares  e  vigas  através  de  sua  furação.  São  elementos  especiais  e  controlados
tecnicamente quanto à resistência.

• Pré-fabricados de madeira: são fechamentos e divisórias fabricadas com madeiras 
certificadas e tratadas contra insetos usadas em projetos residenciais. São destinados às construções
padronizadas e modulares.

• Pré-moldados de concreto: semelhante ao sistema anterior porém usando o concreto 
como  matéria  prima  para  confecção  das  placas,  sendo  favorecidos  pelo  sistema  padronizado  e
modular.

• Pau a pique: sistema muito antigo, mas ainda usado na zona rural. Consiste numa 
estrutura de madeira bruta roliça entrelaçada formando painéis de fechamento e divisórias. A seguir
o barro é lançado contra o painel até cobri-lo inteiramente. Após a secagem geralmente é aplicado
uma camada de cal como acabamento e proteção. Esse método é pouco durável pelas diferentes
propriedades dos materiais envolvidos favorecendo o surgimento de fendas nas paredes ao longo do
tempo.

• Taipa de pilão: sistema trazido pelos portugueses quando da colonização e 
preservado nos  dias  de  hoje  em igrejas  e  prédio  históricos.  O  barro  era  colocado  numa  forma
chamada taipal e compactado. A forma era deslocada por onde se pretendia levantar as paredes. As
camadas eram executadas até a altura desejada. A necessidade do taipeiro em trabalhar dentro da
forma determinava a maior largura das paredes, podendo chegar até a um metro. Ao barro eram
misturadas fibras vegetais para dar maior consistência. Na zona litorânea era comum a mistura de
solos contendo resíduos marinhos também conhecidos como ostreiras e sambaquis.
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