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RESUMO 
 
O sistema construtivo de alvenaria estrutural utiliza blocos pré-fabricados e permite a 
racionalização dos processos, se for bem planejado, detalhado e se houver uma boa interação 
entre os projetistas. Interferências entre projetos podem resultar em cortes na alvenaria 
estrutural, que significam insegurança no ponto de vista estrutural, pois reduzem a capacidade 
de resistência do sistema. O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito de cortes na 
resistência à compressão de blocos de concreto que são usados em sistemas de alvenaria 
estrutural. A comparação foi realizada através do ensaio de resistência à compressão axial 
entre um bloco de concreto sem corte (bloco referência) e blocos com cortes de diâmetros de: 
47 mm, 64 mm e 108 mm em uma das faces laterais de cada bloco de concreto. Em todos os 
casos os blocos obtiveram resistência inferior em relação ao bloco referência. O resultado 
mais significativo foi do bloco com corte de 108 mm de diâmetro (redução de 12,10% de 
área), em que a redução de resistência comparada ao bloco sem corte foi de 39,30%.  

 
Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Bloco de Concreto. Resistência à compressão.   
 
 
 

STUDY OF THE INFLUENCE OF CUTS ON COMPRESSIVE STRENGTH OF 
CONCRETE STRUCTURAL BLOCKS  

 
ABSTRACT 

 
Structural masonry construction system uses prefabricated blocks and allows the 
rationalization of the processes, if it is well planned, detailed and if there is a good interaction 
between the designers. Interferences between design can result in cuts in structural masonry, 
which signify structural insecurity, because they reduce the system's resistance. The objective 
of this work was compare the effect of cuts on the compressive strength of concrete blocks 
that are used in structural masonry systems. The comparison was made through the axial 
compressive strength test between a non-cut concrete block (reference block) and blocks 
having diameters of cuts: 47 mm, 64 mm and 108 mm on one side face of each concrete 
block. In all cases, the blocks obtained inferior resistance in relation to the reference block. 
The most significant result was the block with 108 mm diameter cut (reduction of 12.10% of 
area), in which the reduction of resistance compared to the block without cut was of 39.30%. 

 
Keywords: Compressive strength. Concrete block. Structural masonry. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na busca pelo aumento da produtividade, pela redução de desperdícios e pelo custo 

competitivo, a indústria da construção civil encontrou na alvenaria estrutural um sistema 

racionalizado que permite, além destes fatores, velocidade de execução e controle dos 

procedimentos e materiais.   

A alvenaria estrutural é utilizada desde a antiguidade. Nos dias de hoje, este sistema 

construtivo evoluiu com o uso de blocos pré-fabricados, cálculos específicos, modularidade, 

racionalização e planejamento.  

No Brasil, a alvenaria estrutural tem sido muito utilizada em habitações populares de 

baixo custo, como também em edifícios de alto padrão e de até 24 pavimentos. De acordo 

com Parsekian e Soares (2010), o nível atual de desenvolvimento no país é fruto de uma 

evolução que começou com os primeiros edifícios executados no Brasil na década de 60, 

passou por pesquisas iniciais nas décadas de 70 e 80, e a partir de 90 este sistema construtivo 

foi adotado de forma crescente até a sua extensiva adoção atual.  

Ainda segundo Parsekian e Soares (2010), o sistema racionalizado de alvenaria 

estrutural é resultado do grande nível de detalhamento das soluções executivas, da forte 

interação entre os projetistas e de uma grande preocupação em resolver as interferências entre 

a arquitetura, estrutura e instalações. 

A atenção com o projeto, a qualidade dos materiais e a execução das obras poderiam 

prevenir o surgimento de manifestações patológicas nos edifícios em alvenaria estrutural 

(COSTA, 2010). Possíveis interferências entre sistemas podem ser resolvidas ainda na fase de 

projeto. Essa prática evita a incompatibilidade de projetos e as modificações no decorrer da 

execução da obra. 

Uma boa compatibilização entre projetos evita, por exemplo, cortes desnecessários 

na alvenaria, prática muito comum na alvenaria convencional, mas muito prejudicial à 

capacidade de resistência da alvenaria estrutural e que possivelmente causarão patologias. A 

proposta deste trabalho é avaliar o efeito de cortes na resistência à compressão de blocos 

estruturais de concreto. 

Em sistemas de alvenaria estrutural, a resistência à compressão é o fator predominante 

no projeto (FORTES et al., 2017). Conforme Oliveira (2016), “as aberturas feitas nos blocos 

diminuem a resistência da unidade e consequentemente a resistência da alvenaria”. 
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2 ALVENARIA ESTRUTURAL  

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS E NOÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

A alvenaria é uma técnica construtiva empregada na construção de paredes, muros ou 

alicerces. Pode ter função estrutural ou simplesmente de vedação. Quando é empregada na 

construção para resistir a cargas além de seu peso próprio ela é chamada alvenaria estrutural 

(PENTEADO, 2003). 

Para Kato (2002), a parede em alvenaria estrutural deve apresentar as seguintes 

funções: resistir às cargas verticais, de vento e de ocupação; resistir à impactos; isolar acústica 

e termicamente os ambientes; garantir estanqueidade à água da chuva e do ar e apresentar 

bom desempenho a ação do fogo. 

No sistema convencional de concreto armado, as vigas, pilares e lajes suportam as 

solicitações e transferem os esforços para as fundações. “Em alvenaria estrutural não se 

utilizam pilares e vigas, pois as paredes chamadas de portantes compõem a estrutura da 

edificação e distribuem as cargas uniformemente ao longo das fundações” (TAUIL; NESSE, 

2010, p. 20). 

 

2.2 COMPONENTES DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

Na alvenaria estrutural o bloco é a unidade básica modular, que unidos pela 

argamassa, formam um conjunto monolítico que são responsáveis por absorver a todas as 

ações solicitantes (SÁNCHEZ, 2013). De acordo com Manzione (2004), os principais 

componentes da alvenaria estrutural são: blocos, argamassa, graute e armadura. 

 

2.2.1 Blocos  

 

Para a alvenaria estrutural, estão disponíveis no mercado os blocos cerâmicos, os 

sílico-calcáreos e os de concreto. O foco deste trabalho foram os blocos de concreto. Os 

blocos são fabricados por processo de vibro-prensagem, que diminui a porosidade do 

concreto, e cura a vapor, que acelera o processo de hidratação do cimento. Eles são 
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constituídos de uma mistura de Cimento Porland, agregados e água (MANZIONE, 2004). 

Segundo Sánchez (2013), podem ser adicionados aditivos para aumentar a coesão na mistura 

ainda fresca. 

Em alvenaria estrutural o componente mais responsável pela definição das 

características resistentes da estrutura são os blocos (RAMALHO E CORRÊA, 2003). De 

acordo com a norma brasileira NBR 6136 – 2016 “Blocos Vazados de Concreto Simples para 

Alvenaria – Requisitos”, bloco vazado de concreto simples é definido como “componente 

para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, vazado nas faces superior e 

inferior, cuja área líquida é igual ou inferior a 75 % da área bruta”. 

Ainda segundo a norma NBR 6136 (ABNT, 2016), os blocos de concreto podem ser 

designados como bloco inteiro, meio bloco, blocos de amarração L e T, blocos 

compensadores e blocos tipo canaleta. 

Os principais componentes da alvenaria estrutural, devem possuir caraterísticas 

mínimas de desempenho e seguirem especificações de norma para que possam exercer os 

requisitos a eles solicitados (PINHEIRO, 2018). Segundo a norma NBR 6136 (ABNT, 2016), 

os blocos vasados de concreto devem atender aos limites de resistência característica à 

compressão axial (fbk) estabelecidos na tabela a seguir (Tabela 1), dependendo da classe que 

eles se encontram. Ainda de acordo com a Norma, a classificação dos blocos é definida 

quanto ao seu uso: 

Classe A: com função estrutural e uso abaixo ou acima do nível do solo; 

Classe B: com função estrutural e uso acima do nível do solo; 

Classe C: com ou sem função estrutural e uso acima do nível do solo. 

 

Tabela 1 – Requisitos para resistência característica à compressão axial obtida aos 28 dias 

Classe Resistência característica à compressão axial – fbk (Mpa) 

A fbk ≥8,0 

B 4,0 ≤ fbk < 8,0 

C fbk ≥ 3,0 

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2016). 

 

2.2.2 Argamassa de assentamento 

 

A argamassa de assentamento é composta de cimento, cal hidratada, areia e água. É 

através dela que se garante o conjunto monolítico e a solidez necessária à parede de alvenaria 
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estrutural (SÁNCHEZ, 2013). Para Tauli e Nese (2010), as funções da argamassa são ligar os 

componentes da estrutura e vedar as juntas da entrada de ar ou água. 

Conforme a norma NBR 15961-2 – 2011 “Alvenaria estrutural – Blocos de concreto 

Parte 2: Execução e controle de obras”, a espessura da junta de assentamento deve ser de 10 

mm, com tolerância de 3 mm. Com exceção da primeira junta horizontal, que deve ser de 5 a 

20 mm. 

  

2.2.3 Graute  

 

Graute é o componente da alvenaria estrutural “destinado ao preenchimento dos vazios 

dos blocos, em locais especificados pelo projetista da estrutura” (TAULI; NESE, 2010, p. 86). 

Para isso deve apresentar fluidez em sua mistura de cimento, agregado miúdo, cal e água.  

Além da função de preenchimento, o graute aumenta a capacidade de resistência do 

conjunto e solidariza as armaduras à alvenaria (SÁNCHEZ, 2013). O grauteamento é 

normalmente realizado nos vazios dos blocos de encontro de paredes, em cintas e em vergas e 

contravergas das aberturas. 

 

2.2.4 Armadura  

 

Segundo Camacho (2006, apud Selesse, 2012), as armaduras empregadas na alvenaria 

estrutural “têm como funções principais absorver esforços de tração e/ou compressão e cobrir 

necessidades construtivas”. Quando a armadura tem apenas função construtiva – como em 

vergas e contravergas – ou é utilizada apenas para evitar trincas e fissuras futuras, a alvenaria 

é considerada não armada (TAULIE E NESE, 2010). Quando a armadura também exerce a 

função de resistir aos esforços solicitantes de tração, a alvenaria é definida como armada. De 

acordo com Pinheiro (2018), “os esforços de tração na Estrutura são gerados por cargas 

horizontais como as resultantes da ação do vento e desaprumo”. 

 

2.3 POSSÍVEIS PATOLOGIAS DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

Patologia das Edificações é o estudo das origens e causas dos defeitos que uma 

edificação pode apresentar como: rachaduras, manchas, descolamentos, deformações e 

rupturas (VERÇOSA, 1991). Segundo Taulie e Nese (2010), as trincas e fissuras nas 
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edificações podem ser “provenientes da acomodação da estrutura, movimentação por efeitos 

térmicos, de vento e concentração de tensões”.  

De acordo com Silva (2013), as fissuras têm origem na falta de especificações do 

projeto e de cumprimento da normalização, no uso de materiais de baixa qualidade, no 

insatisfatório acompanhamento dos serviços e na má compatibilização entre projetos.  

Dentro da má compatibilização de projetos se destaca a interação entre o projeto 

estrutural e os projetos de instalação elétrica e hidráulica. Para Tauli e Nese (2010), deve-se 

utilizar a etapa de projeto para prever todas as soluções que evitem os cortes nos blocos para o 

embutimento das instalações. Pois os cortes de paredes, como os da Figura 1, significam 

retrabalho, desperdício, maior consumo de material e mão de obra e, principalmente, 

insegurança sob o ponto de vista estrutural devido à redução da seção resistente. 

 

Figura 1 – Cortes na alvenaria estrutural 

 

Fonte: Oliveira et al. (2016, p. 299) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 MATERIAIS E PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1.1 Corpos de prova 

 

Este trabalho visa realizar uma análise comparativa entre a resistência à compressão de 

blocos de concreto com cortes e sem corte. Foram utilizados blocos de concreto fornecidos 
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pela mesma empresa, como especifica a norma NBR 6136, de geometria uniforme e sem 

irregularidades nas arestas. 

Os cortes foram realizados em formato circular, em uma das faces laterais de cada 

bloco, como demonstra a Figura 2.  

 

Figura 2 – Representação do corte realizado nos blocos 

 

Fonte: Autor. 

 

O ensaio constituiu-se de 3 (três) corpos de prova com diferentes diâmetros de corte, 

além de 1 (um) corpo de prova sem corte (bloco referência). Totalizando 4 corpos de prova. A 

seguir, na Tabela 2, estão apresentados os diâmetros de corte, a redução da área da face lateral 

dos blocos cortados e como os CPs (corpos de prova) foram identificados. 

 

Tabela 2 – Identificação, diâmetro de corte e redução da área da face lateral dos CPs 

Identificação do CP Diâmetro de corte Redução de área (%) 

B0 Sem corte - 

B1 47 mm 2,10  

B2 64 mm 4,40 

B3 108 mm 12,10 

Fonte: Autor. 

 

Para os cortes dos blocos B1 e B2 utilizou-se furadeira de impacto e serra copo 

diamantada de 40 mm e 60 mm, respectivamente. Os equipamentos utilizados para o corte no 

bloco B3 foram: perfuratriz com suporte e coroa diamantada de diâmetro externo de 108 mm. 

As execuções do corte nos blocos B1 e B3 podem ser visualizadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Execução do corte; (a) no B1 e (b) no B3 

       

Fonte: Autor. 

 

Conforme a NBR 6136 (ABNT, 2016), as dimensões nominais, que são as dimensões 

especificadas pelos fabricantes, dos blocos vazados de concreto devem corresponder às 

dimensões constantes na Tabela 1 da Norma. As dimensões nominais dos blocos inteiros da 

Família 15x40 que foram objetivo de estudo neste trabalho são: 140 mm de largura (b), 390 

mm de comprimento (l) e 190 mm de altura (h). 

As dimensões reais, que são as dimensões efetivas verificadas diretamente nos blocos, 

foram medidas com o auxílio de trena e régua metálicas, e estão apresentadas a seguir na 

Tabela 3. Além da área bruta, que de acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2016), consiste na 

área da seção perpendicular aos eixos dos furos, sem desconto das áreas dos vazios. 

 

Tabela 3 – Dimensões reais dos blocos em milímetros (mm) 

Identificação do CP Largura Comprimento Altura Área bruta (mm²) 

B0 140 389 190 54460 

B1 139 390 190  54210 

B2 140,5 389 190 54654,5 

B3 140 390 191 54600 

Fonte: Autor. 
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Os resultados de área bruta foram usados no cálculo da Resistência à compressão. 

Valor que deve ser obtido através da divisão entre a carga de ruptura e a área bruta do corpo 

de prova quando submetido ao ensaio de compressão axial, conforme a norma NBR 12118 – 

2013 “Blocos vazados de concreto simples para Alvenaria – Métodos de ensaio”. 

 

3.1.2 Ensaio de compressão axial 

 

Para a realização do ensaio foi necessário regularizar as faces de trabalho dos corpos 

de prova através da utilização de argamassa. Na Figura 4, observamos a regularização das 

faces dos corpos de prova que receberam a força aplicada pela prensa. 

 

Figura 4 – Faces de corpos de prova regularizadas 

 

Fonte: Autor. 

 

O ensaio de compressão axial foi realizado em uma Prensa Hidráulica de acionamento 

elétrico e Módulo Eletrônico de leitura, com capacidade de 100 toneladas (1000 kN). 

Conforme a norma NBR 12118 (2013), como as dimensões dos pratos de apoio da prensa não 

foram suficientes para cobrir o corpo de prova, foram utilizadas placas de apoio de aço 

monolítica entre os pratos e o corpo de prova. As placas de formato retangular (200 mm x 420 

mm) e espessura de 50 mm podem ser observadas na Figura 5, já posicionadas na prensa. 
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Figura 5 – Placas de apoio e prensa utilizadas 

 

Fonte: Autor. 

 

Durante cada ensaio, o carregamento vertical foi aplicado gradualmente até a ruptura 

ocorrer. Na Figura 6 podemos visualizar o corpo de prova B3 no ensaio. 

 

Figura 6 – Ensaio do corpo de prova B3 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 7 mostra o aspecto dos corpos de prova após o ensaio. Nas Figuras 7 (a), 7 

(b), 7 (c) e 7 (d) podemos visualizar, respectivamente, como os corpos de prova B0, B1, B2 e 

B3 ficaram após o ensaio. 

 

Figura 7 – Corpos de prova após o ensaio; (a) B0, (b) B1, (c) B2 e (d) B3 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

3.2 RESULTADOS OBTIDOS  

 

Os valores de resistência à compressão individuais dos corpos de prova foram obtidos 

através da razão entre carga máxima e área bruta. Na Tabela 4 os seguintes resultados estão 

apresentados: 

- Carga máxima expressa em newtons (N); 

- Área bruta, expressa em milímetros quadrados (mm²); 
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- Valor da resistência à compressão arredondado ao décimo de unidade, expresso em 

megapascais (MPa).  

 

Tabela 4 – Resistência à compressão axial dos corpos de prova 

CP Carga máxima (N) Área bruta (mm²) Resistência à compressão (MPa) 

B0 557620,0 54460,0 10,2 

B1 528000,0 54210,0 9,7 

B2 500940,0 54654,5 9,2 

B3 339440,0 54600,0 6,2 

Fonte: Autor. 

 

No Gráfico 1 estão apresentados os valores de resistência à compressão dos corpos de 

prova em Megapascais. 

 

Gráfico 1 – Resistência à compressão (MPa) dos CPs B0, B1, B2 e B3 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 8, está representado graficamente a comparação da resistência à compressão 

entre o bloco referência e os demais blocos. Nas Figuras 8(a), 8(b) e 8(c), observamos a 

diferença de resistência entre o corpo de prova sem corte (B0) e os corpos de prova B1, B2 e 

B3, respectivamente. 
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Figura 8 – Comparação da resistência à compressão (MPa) do CP B0 com os demais corpos 

de prova; (a) B0 e B1, (b) B0 e B2, e (c) B0 e B3 

 

Fonte: Autor. 

 

Quando comparamos o corpo de prova B0 (bloco referência) com os corpos de prova 

B1, B2 e B3, podemos observar uma redução de resistência de 4,90%, 10,50% e 39,30%, 

respectivamente.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir através dos resultados que os cortes realizados nos corpos de prova 

diminuíram a resistência dos blocos. A redução da resistência à compressão varia de acordo 

com o tamanho do corte realizado na unidade.  

 O B1 que apresentou uma redução de 2,10% de área da face lateral mostrou-se 

4,90% menos resistente que o B0; 

 O B2 que apresentou uma redução de 4,40% de área da face lateral mostrou-se 

10,50% menos resistente que o B0; 

 O B3 que apresentou uma redução de 12,10% de área da face lateral mostrou-

se 39,30% menos resistente que o B0. 

Os resultados obtidos pela comparação dos ensaios de resistência à compressão do 

bloco de concreto referência (sem corte) em relação aos com corte de 47 mm de diâmetro 

(redução de 2,10% de área) e com corte de 64 mm de diâmetro (redução de 4,40% de área), 

não apresentaram variação significativa. 



16 
 

Porém, o bloco com corte de 108 mm de diâmetro (redução de 12,10% de área) 

apresentou-se significativamente menos resistente que o bloco referência. 
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