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"Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras 
e as põe em prática é semelhante ao homem 
prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. 
Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram 
os ventos e investiram contra aquela casa; ela, 
porém, não caiu, porque estava edificada na 
rocha. Mas aquele que ouve as minhas  
palavras e não as põe em prática é semelhante 
a um homem insensato, que construiu sua casa 
na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, 
sopraram os ventos e investiram contra aquela 
casa; ela caiu e grande foi sua ruína.”  
 

(Mateus 7. 24 – 27) 



 
RESUMO 

 
O aproveitamento de resíduos produzidos pela indústria de calçados (aparas da 

produção de solas e palmilhas obtidas a partir de mantas de E.V.A. - Etileno Acetato de 
Vinila) na construção civil tem sido meta de pesquisas recentes. Sabe-se que tais resíduos têm 
grande potencial para serem empregados como agregados artificiais sintéticos, em substituição 
aos agregados naturais, na elaboração de compósitos cimentícios leves. O foco desta pesquisa 
é o comportamento mecânico dos blocos EVA1 (dimensões convencionais) isoladamente e 
quando os mesmos são aplicados em prismas e alvenarias. Para o bloco EVA1 avaliou-se o 
desempenho de protótipo em escala real, construído no LABEME e se comparou aos 
resultados com o protótipo, também em escala real, executado com blocos solo-cimento e 
referenciais teóricos. Foram realizados nesse protótipo ensaios de impactos horizontais (corpo 
mole e corpo duro) nas alvenarias e ensaios de interações entre as alvenarias e outros 
elementos da construção (fechamentos bruscos das portas e efeito de peças suspensas na 
parede). Com base nos resultados obtidos, tendo em vista o atendimento aos critérios e 
requisitos de impactos, pode-se concluir que é possível propor blocos de vedação com 60% de 
agregado EVA, substituindo em volume os agregados naturais, tendo resistência à compressão 
mínima maior ou igual 1,0MPa (em moldagem no Laboratório), que são comprovadamente 
compatíveis com a função não estrutural. Assim, acredita-se que são boas as perspectivas para 
a viabilização do aproveitamento desses resíduos na confecção de blocos de vedação a serem 
aplicados nas edificações. Isso contribuirá seguramente para uma dupla redução de impactos 
negativos no meio ambiente, na medida em que oferece uma alternativa ao destino para tais 
resíduos e uma redução do consumo de recursos naturais (areia e pedrisco), favorecendo o 
desenvolvimento sustentável para a atividade da construção civil.  

 
 

Palavras chave: Blocos EVAC, resíduos, alvenaria, protótipo, avaliação de desempenho de 
habitação 

 

 



ABSTRACT 

 
 

The utilization of residues of the footwear’s industry, especially E.V.A. 
residues(Ethilene Vinil Acetate) in the Civil Construction Industry has been the focus of the 
researches. It is known that such residues can be used as artificial aggregates instead of natural 
aggregates in the production of lightweight cement composites. The focus of this research is 
the mechanical conduct of EVA blocks (normal dimensions) isolated and applied in prisms 
and masonries.  The EVA block was also evaluated in real scale in LABEME and compared 
with a soil-cement prototype and theoretical results. Tests of horizontal impacts and 
interactions between masonries and others elements of the building( abrupt shutting door tests 
and suspended pieces effects in walls) took place. Based on the results, the conclusion is that it 
is possible  to propose blocks  with 60% of EVA aggregate, substituting natural aggregates in 
volume, having a minimum resistance to compression over or equal 1,0 MPa (in Laboratory 
molding), that are confirmed compatible with the non-structural function. Thus, it’s believed 
that the perspectives for the viability of the utilization of this residue in the manufacture of 
blocks for civil construction are very good. This will certainly contribute for a double 
reduction of negative impacts in the environment, as long as it offers an alternative destiny to 
such residues and a consummation reduction of natural resources (sand and hail), promoting 
the sustainable development for the activity of civil construction.  
 
 
KEYWORDS : EVA blocks, residues, masonry, prototype, impacts, assessment of housing 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Generalidades 

 

 

Ao longo da história da humanidade, a visão de progresso vem se confundindo com 

um crescente domínio e transformação da natureza. Nesse modelo linear, os recursos naturais 

são vistos como ilimitados e os resíduos gerados durante a produção e ao final da vida útil dos 

produtos são depositados em aterros. A preservação da natureza foi vista de forma geral como 

antagônica ao desenvolvimento e assim ficou limitada a criação de parques, áreas especiais 

destinadas à preservação de amostras da natureza para as gerações futuras, evitando-se a 

extinção de espécies. 

 

A poluição do ar e da água foi o primeiro alerta dos limites desse modelo, que levou à 

geração do conceito de controle ambiental da fase de produção industrial, com o 

estabelecimento de rígida legislação limitando a liberação de poluentes e com a criação de 

Agências Ambientais. De fato, essa visão ainda está presente no movimento ambiental, 

algumas vezes denominado de preservacionista, e na ainda limitada consciência ambiental dos 

brasileiros. Preservação ambiental é, antes de tudo, preservação de espécies em extinção, de 

áreas de matas nativas e rios. 



Como decorrência da percepção sobre a incapacidade desse modelo de 

desenvolvimento e de preservação ambiental se perpetuar e até mesmo garantir a 

sobrevivência da espécie humana, surge à visão de desenvolvimento sustentável. Define-se 

como desenvolvimento sustentável, um novo modelo de desenvolvimento, que aparece como 

resposta ao desenvolvimento predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. 

Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e da 

Organização das Nações Unidas (ONU), é aquele que atende às necessidades presentes sem 

comprometer a possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias 

necessidades. 

 

O avanço do conhecimento sobre os efeitos de poluentes orgânicos biopersistentes, as 

catástrofes planetárias como a destruição da camada de ozônio por gases produzidos e 

liberados pelo homem e o conhecido efeito estufa demonstram que a preservação da natureza 

vai exigir uma reformulação mais ampla dos processos produtivos e de consumo. Isso implica 

uma reformulação radical da visão de impacto ambiental das atividades humanas, que passa 

também a incorporar todos os impactos das atividades de produção e de consumo, desde a 

extração da matéria prima, os processos industriais, o transporte e o destino dos resíduos de 

produção e também o do produto após a sua utilização. Além dos regulamentos que limitam a 

poluição do ar e da água e protegem a vegetação e espécies naturais, é evidente a necessidade 

de uma análise crítica dos processos de produção e de consumo. Assim, a proteção ambiental 

deixa de ser uma preocupação de ambientalistas e funcionários de órgãos ambientais, para 

entrar no mundo dos negócios. 

 

Logo, torna-se imprescindível o uso mais racional dos recursos tais como a energia e 

as matérias primas naturais, bem como a implantação de uma gestão de resíduos mais lógica.  



Do outro lado, a indústria da construção usa e abusa das matérias primas naturais 

como os agregados e gera uma enorme quantidade de resíduos dos processos de demolição e 

construção. A Construção Sustentável baseia-se na prevenção e redução dos resíduos pelo 

desenvolvimento de tecnologias limpas no uso de materiais recicláveis ou reutilizáveis, no uso 

dos resíduos como materiais secundários e na coleta e deposição inerte. Portanto, devem ser 

tomadas medidas que transformem as correntes de resíduos em recursos reutilizáveis.  

 

Nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento sustentável sem que a 

construção civil passe por profundas transformações.  

 

A cadeia produtiva da construção civil apresenta importantes impactos ambientais em 

todas as etapas de seu processo: extração de matérias primas, produção de materiais, 

construção, uso e demolição. Qualquer sociedade seriamente preocupada com esta questão 

deve colocar o aperfeiçoamento da construção civil como prioridade. 

 

A geração de resíduos, na construção civil, também é muito grande (Tabela 01). 

Algumas reservas de matérias-primas estão, atualmente, bastante limitadas, a exemplo das 

reservas mundiais de cobre, com a vida útil estimada em pouco mais de 60 anos. Numa cidade 

como São Paulo, o esgotamento das reservas próximas da capital faz com que a areia natural 

já seja transportada de distâncias superiores a 100 km, implicando enorme consumo de 

energia e geração de poluição. 

 

 

 



Tabela 01 –  Estimativas de geração de resíduos de construção civil (a partir de JOHN, 2000). 
 

PAÍS Mton Kg/hab. 

Itália 35-40 600-690 

Japão  99 785 

Uk 50-70 870-1120 

Dinamarca 2,3-10,7 440-2010 

USA 136-171 463-584 

Brasil  NA 230-660 

 

De um modo geral, a redução do impacto ambiental da construção civil é tarefa 

complexa, sendo necessário agir em várias frentes de maneira combinada e simultânea 

(Kilbert, 1994): 

1. Minimizar o consumo de recursos (conservar); 

2. Maximizar a reutilização de recursos (reutilizar materiais e componentes); 

3. Usar recursos renováveis ou recicláveis (renovar/reciclar); 

4. Proteger o meio ambiente (proteção da natureza); 

5. Criar um ambiente saudável e não-tóxico (utilizar não-tóxicos); 

6. Buscar a qualidade na criação do ambiente construído (aumentar a qualidade). 

 

Essas diretrizes gerais devem se manifestar em preocupações técnicas específicas. 

Assim, a seleção de materiais deixará de ser feita apenas com base em critérios estéticos, 

mecânicos e econômicos, mas estará condicionada a diferentes questões como contaminação 

do ar interno – considerando as taxas de ventilação ambiental , durabilidade no ambiente a 

que os mesmos serão expostos, possíveis impactos ambientais de sua deposição e 



possibilidades de reciclagem. Esses critérios constituirão parte integrante das atividades 

diárias dos engenheiros e arquitetos. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

O estado da Paraíba possui várias empresas que trabalham na produção de calçados e 

na fabricação de mantas de borracha que são utilizadas para se obter as palmilhas e solas dos 

calçados. De acordo com estudos anteriores realizados por Bezerra(2002), estima-se que a 

produção média de resíduo em uma grande indústria de sandálias do estado é 200 t/mês. 

Considerando a sua baixa massa unitária, em torno de 180 kg/m3, tem-se um grande volume 

gerado desta sobra de borracha sintética, tornando-se cada vez mais difícil encontrar local 

para se armazenar tal resíduo. Segundo dados da Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente (SUDEMA), em 2005, uma única fabrica, no Estado da Paraíba, produziu 

aproximadamente 132 milhões de sandálias.   

 

Os resíduos de E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) não são biodegradáveis e não 

podem ser reprocessados, pois este é um polímero termofixo, o que torna a reação que o 

originou irreversível. Além disso, a armazenagem ou deposição a céu aberto causa problemas 

que vão desde a poluição visual, até a possibilidade de proliferação de insetos e também de 

combustão deste material. 

 



Tendo em vista o grande volume de resíduo gerado, a produção de blocos em larga 

escala torna-se uma boa opção para se aproveitar volumes cada vez maiores desse resíduo. 

Além do mais, existe a necessidade permanente que o país atravessa para a construção de 

novas moradias, podendo esses blocos tornarem-se viáveis em construções populares. Como 

alternativa para a reciclagem desse resíduo, tem-se a possibilidade de seu aproveitamento na 

construção civil, sabendo da facilidade desse setor em absorver vários tipos de resíduos 

industriais, devido à grande quantidade de matéria-prima e a diversidade de materiais 

empregados na produção das edificações. 

 

Uma pesquisa realizada com destaque no Brasil acerca do aproveitamento de resíduos 

de E.V.A na construção civil foi o trabalho de Garlet (1998). Posteriormente, vieram os 

estudos realizados por Bezerra (2002); Polari (2005) e Pimentel (2005). Esses estudos têm 

demonstrado a viabilidade na utilização do resíduo, proveniente da indústria de calçados 

(E.V.A), como agregado leve na produção de blocos vazados de vedação, com base em 

compósitos cimentícios.  

 

Na Paraíba vê-se grande vantagem no desenvolvimento dessa pesquisa, tendo em vista 

a oportunidade de reciclar um resíduo produzido pela indústria calçadista desta região, além 

de estudar alternativas interessantes que esse material pode proporcionar. 

 

Esta etapa da pesquisa constitui uma continuidade de investigações anteriores. Aqui, 

procura-se cumprir a parte da proposta que se refere ao desenvolvimento de estudos 

complementares com o bloco EVA1, especialmente no que se refere à execução dos ensaios 



de impactos horizontais nas paredes dos protótipos construídos no Laboratório de Ensaios de 

Materiais e de Estruturas da Universidade Federal da Paraíba (LABEME/CT/UFPB).  

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal construir e avaliar o desempenho estrutural 

de um protótipo, executado com alvenaria de blocos, confeccionados com agregado artificial 

E.V.A. em compósitos cimentícios à base de cimento portland e comparar os resultados deste 

em relação a diversos modelos construtivos existentes no mercado, tentando-se assim, 

consolidar uma solução alternativa, ecologicamente correta, no destino final destes resíduos 

industriais.  

 

Interligados a esse objetivo básico e constituindo os fundamentos de sua viabilização, 

têm-se os seguintes objetivos específicos: 

• Produzir os blocos de E.V.A.; 

• Construir o protótipo com blocos de E.V.A. de acordo com métodos 

construtivos e normas vigentes no país; 

• Avaliar o protótipo quando submetido a ações de impacto: teste de impacto de 

corpo duro e teste de impacto de corpo mole; 

• Avaliar o protótipo quando submetido a cargas de ocupação: ensaio de peças 

suspensas e ensaio de interação de paredes e portas; 

• Construir um protótipo com blocos solo-cimento, com a finalidade de avaliar 

os resultados e compará-los com o protótipo com blocos de E.V.A. sabendo 



que ambos estão localizados na mesma micro-região e foram executados com a 

mesma mão-de-obra; 

• Contribuir para a viabilização do aproveitamento do resíduo de EVA em 

grande escala, de forma segura, sem expor os usuários finais a riscos; 



CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 O EVA (Etileno acetato de vinila) 

 

 

2.1.1 Conceito 

 

 

De acordo com a cartilha do E.V.A. editada pelo Centro Tecnológico do Couro, 

Calçados e Afins (CTCCA) de Novo Hamburgo, o E.V.A. é um compósito micro-poroso 

constituído pelos seguintes elementos:  

• Resina de E.V.A.; 

• Agente de expansão; 

• Cargas; 

• Ativadores; 

• Auxiliares de processo; 

•  Outros polímeros como borracha. 

A resina de E.V.A., componente mais importante da formulação, contém acetato de 

vinila, cuja quantidade define as propriedades do composto de E.V.A.. A medida que o teor 

de acetato de vinila aumenta, suas propriedades tornam-se mais próximas à borracha ou PVC 



plastificado. Quando o conteúdo de acetato de vinila é baixo, o E.V.A. apresenta propriedades 

similares ao polietileno de baixa densidade (PREZOTTO, 1990). 

Os ativadores entram na composição com a finalidade de reduzirem a temperatura de 

decomposição do esponjante e, assim, torná-lo compatível com a temperatura de reticulação 

da placa de E.V.A.. Existem muitos tipos de ativadores, por exemplo, o ZnO, glicóis, 

estearatos metálicos. 

As cargas entram com a finalidade de reduzirem o custo da composição. Vale ressaltar 

que conforme o tipo e a quantidade, tem-se uma variação na qualidade do produto. São 

exemplos de cargas: o negro de fumo, o carbonato de cálcio (CaCO3) e a sílica (SiO2). 

Os auxiliadores de processo são usados para interferir de forma positiva, dando 

condições de execução ao processo. Os lubrificantes são exemplos de auxiliadores de 

processo e estão presentes em quase todas as composições. De uma forma geral, os 

lubrificantes proporcionam: melhor dispersabilidade dos produtos, melhor desmoldagem, 

economia de energia durante a mistura, redução de dureza e redução do tempo de mistura. 

O peróxido é o produto utilizado para fazer a reticulação do copolímero de E.V.A.. 

Normalmente são utilizados peróxidos de dicumila ou peróxidos de 1,3 bisterc-butil isopropil 

benzeno. 

O esponjante normalmente  utilizado em E.V.A. é o Azodicarbonamida (Expancel 

AZ). Durante a decomposição deste produto ocorre a liberação de gás em volume aproximado 

de 300 ml/g, sendo este, basicamente, o nitrogênio. 



Faz-se a mistura do E.V.A. com elastômero ou com PEBD (polietileno de baixa 

densidade) para se obter propriedades específicas.  

 

 

2.1.2 Características principais 

 

 

Segundo Garlet (1998), as principais características dos copolímeros de etileno acetato 

de vinila são as seguintes: 

• Excelente flexibilidade e tenacidade, mesmo a baixas temperaturas; 

• Elasticidade similar à da borracha; 

• Superior resistência às quebras sob tensões ambientais “Stress Cracking”; 

• Excelente transparência; 

• Atóxico; 

• Facilmente moldado por extrusão, injeção e filmagem (tubular) ou placas, 

podendo-se usar o processo de calandragem; 

• Baixo preço; 

• Trata-se de um material termofixo, ou seja, ao ser aquecido com 

determinada temperatura, modifica permanentemente sua estrutura 

molecular, sofrendo, neste processo, uma reação química irreversível. 

 

A indústria calçadista é responsável por cerca de 69% do mercado de E.V.A., e sua 

principal utilização é em placas reticuladas e expandidas, numa das etapas de sua produção, e 

o corte em máquinas especiais, utilizadas na produção de solados, entresolas e palmilhas. 



 

Além do uso na indústria de calçados, o E.V.A. também é aplicado em vários outros 

ramos industriais, graças à diversificação na processabilidade do produto. De acordo com 

Garlet (1998) as principais aplicações desse material podem ser: 

 

• embalagens – alimentos líquidos e congelados, revestimentos de papel, tubos 

compressíveis, etc; 

• vestuário – aventais, revestimentos de fraldas, etc; 

• medicina – luvas cirúrgicas, dosadores, etc; 

• comunicação e eletricidade – fios flexíveis e revestimentos de cabos; 

• agricultura – secadores, coberturas de estufas e mangueiras; 

• asfalto – para alterar as propriedades dos ligantes e betuminosos; 

• construção civil – painéis para forro de teto e pisos industriais; 

• diversos – brinquedos flexíveis, flores artificiais, artigos esportivos, etc. 

 

 

2.1.3 O processo de geração do resíduo de EVA 

 

 

Os resíduos de E.V.A. podem ser divididos entre aqueles decorrentes do processo de 

fabricação das placas expandidas e os resíduos produzidos durante a fabricação do calçado. 

 

Na produção das placas de E.V.A., os resíduos gerados consistem basicamente em 

sobras recortadas após o processo de expansão das placas e do pó de E.V.A., obtido no 

processo de lixamento das placas na fase de acabamento. 



 

Nas fábricas de calçado, ocorre também a geração seqüencial de dois tipos de resíduos 

decorrentes do E.V.A: o primeiro se refere aos retalhos inevitáveis das placas expandidas de 

E.V.A. (Figura 01), oriundo do processo de corte da sola, entresola e palmilha do calçado. O 

segundo diz respeito ao pó gerado, durante o lixamento da sola na fase de acabamento do 

calçado.  

 

 

 

Figura 01: Detalhe do resíduo gerado durante o processo de fabricação de calçado, em forma 
de aparas de sandálias e em pó 

FONTE: BEZERRA, 2002. 
 

Segundo Garlet (1998), a quantidade de resíduo de E.V.A. gira em torno de 12% a 

20% do consumo de E.V.A. das fábricas, dependendo do processo empregado no corte dos 

solados. Para se ter uma idéia do volume desses resíduos, de acordo com os dados do 

inventário de resíduos sólidos realizado pela SUDEMA-PB, em 2005, uma única fábrica, no 

Estado da Paraíba, produz aproximadamente 132 milhões de sandálias por ano. Diante disso, 

imaginado-se uma situação hipotética de produção anual constante de 365 dias, durante vinte 

e quatro horas por dia, seriam produzidas mais de quatro sandálias por segundo.  

 

De acordo com Bezerra (2002) o pó é relativamente fácil de processar. Porém, os 

resíduos das sobras das placas expandidas que surgem do processo de corte são os de maior 

volume e o mecanismo de reaproveitamento exige alguns cuidados especiais, tais como: não 



usar recuperado de diferentes níveis de reticulação, pois irá gerar oscilação de qualidade nas 

placas expandidas; evitar retalhos que tenham excesso de silicone; eliminar todo o gás 

existente no material a ser recuperado. 

 

Além disso, este processo de reciclagem é lento e existe limitação técnica, quanto a 

quantidade de resíduos que se pode incorporar ao processo, sem comprometer a qualidade do 

produto. Portanto o volume de resíduo reaproveitado na própria indústria é bem menor (não 

mais que 40%) do que volume gerado por ela. 

 

Para se ter idéia do volume de resíduo, o resultado do armazenamento em galpões é 

este visto abaixo (Figura 02) e em um determinado momento a capacidade de armazenamento 

é superada e os resíduos passam a ser colocados em pátios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Resíduos da indústria de calçados, ensacados e estocados em galpão. 
FONTE: BEZERRA, 2002. 

 

Segundo Bezerra (2002), algumas indústrias estão negociando seus resíduos com as 

indústrias de cimento, na tentativa de livrar-se deles. As indústrias cimenteiras aproveitam o 

potencial combustível deste resíduo para alimentar os fornos rotativos na fabricação do 

clínquer. Porém, a colocação desse tipo e de outros tipos de resíduos combustíveis ricos em 



enxofre no forno rotativo nas indústrias cimenteiras, que vem ocorrendo desde a década de 80 

do século passado (século XX), tem aumentado o teor de sulfato na produção do clínquer dos 

cimentos Portland (aglomerante hidráulico muito utilizado na construção civil). A 

deterioração dos concretos estruturais tem crescido nos últimos tempos e uma das causas é 

devido à formação retardada de produtos expansivos (etringita secundária) no concreto 

endurecido, que está diretamente relacionada a esse aumento do teor de sulfato nos 

aglomerantes e na microestrutura dos concretos de cimento Portland (COLLEPARDI, 1999).  

 

É claro que esse tipo de deterioração também está associado à exposição ao ambiente 

úmido e ao aumento da microfissuração das estruturas de concreto, situações muito comuns 

de ocorrer nas obras. Portanto, essa alternativa de reciclagem, ou melhor, aproveitamento do 

resíduo da indústria de calçado como combustível pelas indústrias que produzem cimento 

Portland deve ser repensada e cabe o alerta que se deve buscar formas seguras de 

reaproveitamento dos resíduos e não a simples transferência dos problemas causados por eles 

de um local para outro (BEZERRA, 2002).  

 

 

2.1.4 A reciclagem dos resíduos da indústria de calçados (E.V.A.) na construção civil 

 

 

De acordo com Pimentel (2005), o setor da construção civil destaca-se pelo grande 

potencial em absorver vários tipos de resíduos industriais, principalmente utilizando-se de 

processos e métodos construtivos pré-fabricados, que deixam a obra mais “enxuta”, reduzindo 

o custo da mesma, gerando menos resíduos e ainda podendo contribuir para preservação do 

meio ambiente. 



O resíduo de E.V.A. possui baixa massa específica, tem boas características acústicas 

e térmicas, é estável, inerte, não suscetível a fungos e pode ser aproveitado como agregado 

sintético para elaboração de compósitos leves (GARLET, 1998 apud POLARI, 2005). Entre 

as aplicações e vantagens possíveis dos compósitos leves na construção civil podem ser 

citadas: 

 

• enchimento para lajes rebaixadas; 

• isolamento acústico entre pavimentos; 

• blocos, painéis para vedação e elementos decorativos (Figura 03); 

• redução da carga da estrutura; 

• isolamento térmico nas lajes de forro; 

• proteção mecânica em impermeabilização de lajes; 

 

 

 

Figura 03. Detalhe dos blocos de vedação produzidos a partir dos resíduos da indústria de calçados 
(EVA), materiais utilizados na sua confecção (cimento, areia e EVA) e elemento decorativos; 

FONTE: BEZERRA, 2002 
 

 

 

 



2.2 Concreto leve 

 

 

2.2.1 Generalidades 

 

 

De acordo com Garlet (1998), como o nome indica, o concreto leve diferencia-se do 

concreto comum, por sua menor massa. Assim, passou-se a considerar concretos leves como 

aqueles cuja massa unitária, no estado seco, não ultrapasse 1600 kg/m3. Com a aplicação de 

elementos estruturais moldados com agregado leve, esse limite teve de ser revisto, porque as 

massas unitárias obtidas chegaram até 1840 kg/m3. Sem dúvida, ainda é um concreto bem 

mais leve que o comum, que costuma ter massa unitária em torno de 2400 kg/m3 (SOBRAL, 

1994). 

 

Já a classificação de Metha (1994), baseia-se na sua massa específica, em três grandes 

categorias. O termo concreto leve é usado para concretos cuja massa específica seja menor 

que 1800 kg/m3, concreto de peso normal ou concreto corrente ,contendo areia natural e seixo 

rolado ou pedra britada, geralmente pesando 2400 kg/m3. Por outro lado, concretos pesados, 

usados em situações que necessitam de um maior isolamento contra radiação, são produzidos 

a partir de agregados de alta densidade e geralmente pesam mais do que 3200 kg/m3.  

 

Segundo Verdu (1963), embora sejam comparados com os concretos convencionais 

pela natureza de seus componentes, os concretos leves têm usos completamente distintos. 

Quase nunca são usados visando sua resistência, ainda que naturalmente deva-se levá-la em 

consideração para não provocar um conflito mecânico em uma estrutura determinada. Suas 



principais aplicações visam diminuir o peso das estruturas ou para conseguir melhorar o 

isolamento térmico. 

 

Como características negativas da utilização dos concretos leves, tem-se o fato de que 

estes geralmente apresentam um consumo de cimento maior do que os concretos normais, 

tornando-os, numa primeira análise, “mais caros”. No entanto, uma comparação criteriosa não 

deve se limitar ao custo direto dos materiais utilizados no preparo do concreto, mas sim na 

análise do projeto da estrutura e, até mesmo, da edificação produzida com concreto como um 

todo.  

 

Segundo Neville (1997), a utilização de concretos com massa específica menor pode 

resultar na produção de elementos estruturais com menor seção transversal, ocasionando uma 

correspondente redução das dimensões das fundações. Além disso, com concretos mais leves, 

as fôrmas devem suportar pressões (empuxo) menores que as suportadas com os concretos 

normais; obtém-se, ainda, ganhos de produtividade, uma vez que a massa total dos materiais a 

serem transportados é menor, e um maior isolamento térmico, quando comparado aos 

concretos normais.   

 

 
 
2.2.2 Classificação dos concretos leves 

 

 

O ACI 213R-87 divide os tipos de concretos leves de acordo com sua aplicação, 

através da massa específica (NEVILLE,1997): 

 

 



Tabela 02. Classificação e características dos concretos leves; 
FONTE: NEVILLE, 1997 , Ed. 2a 

Tipo 

Massa 

Unitária 

(kg/m3) 

Características 

Resistência 

á 

compressão 

(MPa) 

Concreto Leve 

Estrutural 1350 - 1900 
Utilizado para fins estruturais. 

Mínima de 

17  

Concreto de 

resistência 

média 800 - 1350 

Situações que não seja submetido a 

grandes esforços, moderada isolação 

térmica. 

Entre 7 e 17  

Concreto de 

baixa massa 

unitária 300 - 800 

Utilizado para fins não estruturais, como 

isolação térmica, e possui baixas 

resistências. 

Menor que 

7  

 

 

2.2.3 Concreto com agregados leves 

 

 

Neville (1997) define o concreto com agregado leve como aquele cuja baixa massa 

específica é alcançada através da utilização de agregados leves, apresentando uma massa 

específica compreendida entre 300 kg/m3 e 1800 kg/m3 e resistência à compressão 

compreendida entre 0,3 MPa e 70 MPa.  

 

 



Já de acordo com a produção, os concretos leves podem ser obtidos de três métodos 

distintos: 

 

• concreto com agregados leves : usa-se agregado oco, celular ou poroso, 

obtido geralmente através de incorporação de ar nas suas partículas, havendo 

substituição do agregado graúdo natural por agregado leve; 

• concreto sem finos: caracteriza o concreto que não utiliza o agregado miúdo; 

• concreto celular, aerado ou concreto gás: trata-se do concreto que contém 

vazios formados através da introdução de grandes quantidades de gases no 

interior da pasta de cimento. 

 

A Réunion Internationale de Laboratories d’Essais ET Recherches sur les Matériaux el 

les Constructions (RILEM), tem  se preocupado bastante com a variedade de concretos leves 

que vêm sendo executados em vários países e, por isso, através da sua Comissão Técnica LC2 

– Concretos Leves, tem procurado classificá-los tendo em vista, em primeiro lugar, a 

utilização e a natureza dos ensaios a realizar e, em segundo lugar, a avaliação e interpretação 

dos resultados. No quadro 01, encontra-se essa classificação funcional segundo a RILEM, 

1978. 

Quadro 01. Concreto de agregados leves; 
FONTE: BEZERRA, 2002 

CONCRETO DE AGREGADOS LEVES 

Classe I II III 

Utilização no concreto Construção Constru.e isolamento Isolamento 

Densidade (kg/m3) <2000 Não estipulada Não estipulada 

Resistência à compressão (MPa) >15 >3,5 >0,5 

Coeficiente de condutividade térmica (W/mK) - <0,75 <0,3 

 



2.2.3.1 Tipo de agregados leves 

 

 

Segundo Metha (1994), agregados minerais com massa unitária menor que 1120 kg/m3 

são geralmente considerados leves, e têm aplicação na produção de concretos leves. Cabe 

ressaltar que materiais orgânicos não devem ser usados como agregado por causa de sua falta 

de durabilidade no meio alcalino e úmido do concreto de cimento portland.  

 

A característica essencial dos agregados leves é a sua porosidade, o que resulta em 

uma baixa massa específica. Os agregados leves se classificam, quanto a origem em dois 

tipos:  

 

a) agregados naturais; 

b) agregados produzidos industrialmente a partir de materiais naturais ou de sub-

produtos industriais. 

 

 Agregados naturais são na sua maioria de origem vulcânica, como por exemplo: as 

cinzas vulcânicas e as pedras pomes. Esses agregados são encontrados em apenas alguns 

locais do mundo e por isso não são muito utilizados (NEVILLE, 1997). 

 

 Agregados obtidos do processo industrial, são agregados que passam por algum tipo 

de transformação que causa expansão, reduzindo assim sua massa específica aparente. Devido 

o processo industrial, estes agregados apresentam-se geralmente mais uniformes do que os 

agregados naturais. Existem vários tipos de agregados leves obtidos a partir de subprodutos 

industriais e vários processos para sua obtenção. A cinza volante, por exemplo, passa por 



etapas de umedecimento, pelotização e sintetização. São agregados que se apresentam de 

forma arredondada e possuem massa específica aparente em torno de 1000 kg/m3 

(NEVILLE,1997).  

 

 

2.2.3.2 Efeitos da absorção do agregado leve 

 

 

 Segundo Metha (1994), existe uma dificuldade em se determinar quanto da água de 

amassamento será absorvida pelo agregado. A absorção de água dos agregados leves é uma de 

suas características mais relevantes. Ela tem importante influência na fase de mistura dos 

materiais. 

 

 A dificuldade é causada, não só pela grande quantidade de absorção de água pelo 

agregado poroso (10 a 20%), como também pelo fato de que alguns agregados continuam a 

absorver água durante várias semanas. A quantidade de água de amassamento absorvida pelo 

agregado dentro da betoneira determina a real quantidade de água disponível à molhagem e 

hidratação do cimento utilizado. Essa absorção de água, após 24 horas, pode ser de 5% a 20% 

em relação à massa do material seco, mas nos agregados de boa qualidade, destinados à 

produção de concreto estrutural, não superam 15%. Essas taxas são consideradas elevadas, 

quando comparadas às da absorção dos agregados normais, geralmente inferiores a 2% (ACI 

213R-87 apud NEVILLE, 1997). 

  

 Segundo Neville (1997), outra conseqüência importante da absorção da água pelo 

agregado leve é quando a hidratação do cimento faz com que seja reduzida a umidade dos 



pólos capilares na pasta de cimento endurecida, a água do interior do agregado migra para os 

poros capilares. Logo é possível uma intensificação da hidratação. A essa propriedade dá-se o 

nome de “cura úmida interna”. 

  

Segundo Neville (1997) uma outra característica benéfica gerada pela elevada 

absorção dos agregados leves é a boa aderência entre estes e a pasta hidratada de cimento. 

Essa boa aderência é promovida, segundo, por três fatores: 

 

• Devido a absorção do agregado, uma certa quantidade de pasta de cimento 

entra em seus poros formando uma espécie de intertravamento mecânico, 

melhorando, assim, a aderência agregado leve/pasta de cimento; 

• Devido a diferença entre os módulos de elasticidade do agregado e da pasta de 

cimento ser bem menor que a encontrada em concretos normais, são geradas 

tensões diferenciais menores entre o agregado e a pasta de cimento, 

promovendo uma melhor aderência entre eles;  

• E por fim, pela já anteriormente comentada “cura úmida interna”. Como a 

disponibilidade adicional de água, e conseqüente hidratação, promovida pela 

cura úmida, ocorre nas proximidades da zona de transição, torna-se mais forte 

a aderência entre o agregado e a matriz. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3.3 Características do concreto com agregado leve no estado fresco 

 

 

De acordo com Metha (1994), as propriedades do concreto fresco feito com agregado 

leve e os fatores que as afetam são essencialmente os mesmos que influenciam no concreto 

normal. Devem ser feitas algumas considerações sobre a trabalhabilidade, devido à baixa 

densidade e à textura áspera característica do agregado poroso, porque em misturas com alta 

fluidez, o agregado tende a segregar e flutuar na superfície.  

 

Para Neville (1997), os concretos leves apresentam um comportamento reológico 

diferente dos concretos normais. Especificamente, com um mesmo abatimento, o concreto 

leve apresenta melhor trabalhabilidade. Do mesmo modo, o fator adensamento dos concretos 

leves subestima a trabalhabilidade, pois a força devida à gravidade que adensa o concreto é 

menor quando a massa específica é menor. Dessa forma, um abatimento maior pode promover 

a segregação dos materiais, com as partículas graúdas tendendo a flutuar para a superfície. 

Um outro método de determinação da trabalhabilidade, e mais indicada para esses concretos, 

é o ensaio de penetração de Kelly. Como este ensaio não depende da ação da gravidade sobre 

o concreto, o tipo de agregado utilizado no concreto não influencia nos resultados. 

  

Ainda de acordo com Neville (1997) a velocidade de absorção da água de 

amassamento pelo agregado influencia a velocidade de perda de abatimento, sendo assim 

devem ser tomadas medidas apropriadas conforme a situação, mas é importante lembrar que 

mudanças não previstas na condição de umidade do agregado podem resultar conseqüências 

sérias no abatimento e na perda do abatimento.  

 



 Uma forma de melhorar a trabalhabilidade dos concretos leves é através da 

incorporação de ar na massa do concreto. Segundo Metha (1994) isso pode ser feito 

limitando-se o abatimento máximo e incorporando de 5 a 7% de ar, baixando-se assim o 

consumo de água de amassamento enquanto se mantém o abatimento desejável e se reduz a 

tendência à exsudação e à segregação. Teores de ar incorporado de 4% a 8%, para concretos 

que utilizam agregados com dimensão máxima até 20 mm, e de 5% a 9% para os que utilizam 

agregados com dimensão máxima até 10 mm, podem melhorar de maneira considerável a 

trabalhabilidade dos concretos leves, reduzindo a demanda de água, assim como, a tendência 

à segregação nestes. Teores de ar maiores que esses reduzem a resistência do concreto de 

cerca de 1 MPa para cada 1% de ar a mais, em relação ao volume total de concreto (ACI 

213R-87 apud NEVILLE, 1997).  Uma outra forma de melhorar as condições de lançamento 

e adensamento é a substituição do agregado miúdo leve por agregado miúdo normal 

(MAYFIELD, 1990 apud NEVILLE, 1997). Esse procedimento, no entanto, aumenta a massa 

específica e a condutibilidade térmica do concreto dessa forma produzido. 

 

 

2.3 Concreto leve com agregado de E.V.A. 

 

 

De acordo com Polari (2005) define-se concreto leve com agregado de E.V.A., ou 

simplesmente, concreto de E.V.A., como o concreto leve produzido a partir da utilização dos 

resíduos provenientes da indústria de calçados (aparas de sandálias trituradas) como agregado 

leve.  

 

 



 

O precursor deste estudo foi Garlet (1998), que devido à existência da problemática 

em sua região, Porto Alegre, desenvolveu o estudo de aproveitamento desse resíduo em 1998 

como parte dos requisitos necessários a obtenção do título de Mestre em engenharia. 

 

 

As propriedades mecânicas do concreto de E.V.A. são função da massa unitária, como 

acontece com outros concretos leves. Para o concreto de E.V.A., no entanto, os valores 

encontrados são inferiores àqueles registrados para concretos ultra leves como os de perlita e 

vermiculita, ficando próximos aos do concreto com poliestireno expandido. 

 

 

Segundo Garlet (1998) apud Polari (2005), concreto com agregado de E.V.A. possui 

uma massa unitária que varia entre 287 kg/m3 a 1352,1 kg/m3, dependendo do traço, da 

dimensão máxima do agregado de E.V.A. utilizado e do teor de incorporação desse agregado. 

Para esse autor, quando se utiliza o traço 1:3 (cimento:agregados) em volume e teores de 

incorporação do agregado de E.V.A., variando entre 60% e 100% em relação a fração 

agregado, a massa unitária do concreto com agregado de E.V.A. varia entre 666,5 kg/m3 e 

1352,1 kg/m3. Quando se utiliza o traço 1:5 (cimento:agregados) em volume, a massa unitária 

varia entre 538,7 kg/m3 e 1275,5 kg/m3 e entre 287,5 kg/m3 e 1187,3 kg/m3, quando se utiliza 

o traço 1:7 (cimento:agregados) em volume, conforme Tabela 2.2 a seguir, 

 

 

 

 



Tabela 03. Variação da massa unitária de acordo com o teor de incorporação do agregado E.V.A.; 
FONTE: GARLET, 1998 . 

Traço % EVA Traço unitário (volume) 

Massa 

uintária 

(kg/m3) 

a/c 

Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

 1:3 

60 1 1,2 1,8 1352 0,47 421 

70 1 0,9 2,1 1246 0,39 444 

80 1 0,6 2,4 1121 0,33 466 

100 1 0 3 667 0,24 508 

 1:5 

60 1 2 3 1275 0,63 280 

70 1 1,5 3,5 1142 0,52 295 

80 1 1 4 957 0,42 311 

100 1 0 5 539 0,23 348 

 1:7 

60 1 2,8 4,2 1187 0,8 209 

70 1 2,1 4,9 1018 0,66 221 

80 1 1,4 5,6 618 0,5 234 

100 1 0 7 287 0,22 264 

 

Bezerra (2002) encontrou valores para massa unitária do concreto com agregado de 

E.V.A. entre 666 kg/m3 e 1407 kg/m3, através da utilização do traço 1:3 (cimento:agregados) 

em volume e teores de incorporação do agregado de E.V.A. variando entre 40% e 100%, em 

relação a fração agregado. 

 

Pimentel (2005) fez uma ampla investigação sobre a utilização do resíduo de E.V.A. 

como agregado leve na confecção de vedações na construção civil, utilizando um bloco não 



convencional com nova geometria (bloco EVANG - 11,50 cm de largura, 26,50 cm de altura e 

59,00 cm de comprimento). Este autor utilizou o traço 1:3 (cimento:agregados) em volume e 

variou a incorporação de resíduos de E.V.A. de 60%, 70% e 80% com uma massa unitária 

variando de 1244,94 kg/m3 a 1541,00 kg/m3. 

 

Polari (2005) encontrou valores para massa unitária do concreto com agregado de  

E.V.A. entre 1196,07 kg/m3 e 1467,70 kg/m3, através da utilização do traço 1:3 

(cimento:agregados) em volume e teores de incorporação de 60%,70% e 80% e 1460,85 

kg/m3 para o traço 1:5 (cimento:agregados) em volume com 60% de incorporação de 

agregado de E.V.A..  

 

No que diz respeito a resistência, Garlet (1998) obteve 3,4 MPa de resistência à 

compressão aos 28 dias do concreto leve com agregado de E.V.A., em corpos-de-prova 

cilíndricos (10 cm x 20 cm). Esse valor foi obtido ao se utilizar o traço 1:3 

(cimento:agregados) em volume com 60% de incorporação do agregado de E.V.A., não 

ficando claro, porém, a relação água/cimento utilizada. Bezerra (2002) conseguiu um valor 

um tanto maior para a resistência à compressão do concreto leve com agregado de E.V.A.: 

4,25 MPa. Porém, apesar de ter utilizado o mesmo traço utilizado por Garlet (1998), o 

concreto possuía 40% de incorporação do agregado de E.V.A. e relação água/cimento de 0,38.  

Polari (2005) obteve 5,38 MPa de resistência à compressão aos 28 dias do concreto leve com 

agregado de E.V.A., em corpos-de-prova cilíndricos (5 cm x 10 cm). Esse valor foi obtido ao 

se utilizar o traço 1:3 (cimento:agregados) em volume com 60% de incorporação do agregado 

de E.V.A..   

 



O concreto leve com agregado de E.V.A. é um material com grande ductilidade, capaz 

de sofrer deformações acentuadas quando solicitado. Esse concreto apresenta módulo de 

deformação compreendido entre 60 MPa e 2500 MPa (GARLET, 1998). De fato, de acordo 

Garlet (1998), devido às propriedades elásticas do agregado de E.V.A. a deformação do 

concreto sob tensão foi bastante acentuada, o que pode ser evidenciado pelos baixos valores 

do módulo de elasticidade. O material mostrou grande capacidade em absorver deformações 

sem que ocorresse a desagregação do mesmo.  

 

A seguir são apresentadas algumas características do concreto leve com agregado de 

E.V.A. (GARLET, 1998) apud Polari (2005): 

 

• A massa unitária e específica do compósito é inversamente proporcional à 

quantidade de agregado de E.V.A. presente na mistura; 

• Os métodos convencionais utilizados para medir a trabalhabilidade de concretos 

normais (“slump test” e “Graf”) não se adequam muito ao concreto leve de E.V.A., 

como já era de se esperar; 

• Existe uma contribuição positiva do agregado de E.V.A. na resistência à tração na 

flexão do concreto, havendo um valor ótimo, no teor do agregado que conduz a 

maior resistência; 

• O índice de vazios varia diretamente com a quantidade de agregado de E.V.A. 

presente na mistura; 

• Os baixos valores para o módulo de deformação indicam a grande ductilidade do 

material; 



• A resistência à compressão diametral é inversamente proporcional ao consumo de 

cimento e ao teor de agregado de E.V.A. na mistura, sendo o efeito do consumo de 

cimento mais significativo; 

• Os resultados da resistência à compressão encontrados para o concreto leve de 

E.V.A. somente possibilitam o seu emprego em funções não estruturais, tais como: 

 

• Isolamento térmico; 

• Enchimento em lajes e contrapisos; 

• Elementos pré-moldados não portantes (blocos e painéis de fechamento). 

 

 Garlet (1998), utilizando o traço 1:5 (cimento: agregados) em volume, com 40% de 

agregado de E.V.A., produziu blocos (14 cm de largura, 19 cm de altura e 39 cm de 

comprimento). Esses blocos apresentaram uma resistência à compressão de 0,81 MPa e uma 

absorção de água de 12,4%.  

 

No que diz respeito a resistência a compressão dos blocos E.V.A. pode-se ver a 

evolução dos estudos segundo vários autores através da Tabela 04 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 04. Resultados da variação de teor de incorporação de agregado E.V.A. na resistência dos blocos à 
compressão aos 28 dias de estudos anteriores. 

Autores 
Traço 

(volume) 

Teor de 

EVA 

Resistência 

à 

compressão 

aos 7 dias 

Resistência à 

compressão 

aos 28 dias 

    % MPa MPa 

BEZERRA (2002)  1:3 

60 1,52 1,61 

70 1,09 1,18 

80 0,29 0,31 

POLARI (2005) 
 1:3 

60 2,53 3,28 

70 1,95 2,18 

80 1,08 1,29 

 1:5 60 0,95 1,66 

PIMENTEL (2005)  1:3 

60 0.95 1,66 

70 0,77 1,27 

80 0.66 0,92 

 

Bezerra (2002) desenvolveu um estudo mais exaustivo voltado à utilização do 

concreto leve com agregado de E.V.A. na produção de blocos de vedação. Para tanto, utilizou 

o traço 1:3 (cimento:agregados) em volume, fazendo variar o teor de incorporação do 

agregado de EVA (de 40% a 100%) e o tipo de agregado utilizado. Na tabela abaixo são 

apresentados os traços sugeridos por esse autor, para a fabricação de blocos de vedação. 

 

De uma forma geral, o traço 1:3 (cimento portland:agregados, em volume) permite 

boas condições para a fabricação de blocos de vedação sem deixá-los muito frágeis para 

serem manuseados (resistência à compressão maior do que 1 MPa). A incorporação do 



resíduo de E.V.A. como agregado leve pode ser até 70 % quando não se faz o seu tratamento 

térmico, ou até 80 %, quando se faz tal tratamento. 

 

Tabela 05 – Traços sugeridos para fabricação de blocos de vedação. 
FONTE: BEZERRA (2002) 

Dmáx 

EVA 

(mm) 

traço unitário 

(cim: areia: EVA, em volume) 

fc28 dias 

(MPa) 

absorção 

(%) 

*6,3 1: 0,9 (30%): 2,1 (70%) 2,53 7,03 

*9,5 1: 0,9 (30%): 2,1 (70%) 2,41 6,22 

**9,5 1: 1,2 (40%): 1,8 (60%) 1,61 8,77 

* agregado com tratamento térmico;   ** agregado sem tratamento térmico. 

 

O tratamento térmico realizado por Bezerra (2002) consiste em se imergir o agregado 

de E.V.A. em água a 100°C por um período de 30 minutos. Esse tratamento provoca redução 

de quatro vezes no volume inicial, deixando o agregado mais denso, com melhoras 

importantes nas propriedades (resistência à compressão e absorção de água) dos blocos 

fabricados, como observadas na Tabela 05. 

 

Outro estudo interessante a respeito do concreto leve com agregado de E.V.A. foi 

realizado por Canas (2001). Ele realizou uma análise comparativa técnico-econômica, entre o 

concreto leve com argila expandida, com agregado de agregado de E.V.A., e com o concreto 

convencional. Para tanto, fixou a densidade de todos os concretos em 1,7 kg/dm3 e analisou 

diversas propriedades, alcançando os resultados da Tabela 06.  

 

 



Tabela 06 – Resultados da análise técnico-econômica realizada com concreto convencional, e concretos leves 
com argila expandida e agregado de EVA. 

FONTE: CANAS (2001) 

Tipo de 

concreto 
Material Quantidade 

Custo 

unitário 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

fc 28 dias 

(MPa) 

Brita 

convencional 

 

Cimento 300 kg 0,25 

121,90 1,82 
Areia 0,51 m3 14,26 

Brita 0,45 m3 24,00 

Aditivo 3,6 l 8,00 

Agregado de 

EVA 

Cimento 320 kg 0,25 

186,50 5,76 
Areia 0,63 m3 14,26 

Brita  83,10 kg 0,93 

Aditivo 4,79 kg 4,22 

Argila 

expandida 

Cimento 336 kg 0,25 

266,40 18,72 
Areia 0,57 m3 14,26 

Brita  363,10 kg 0,48 

Aditivo - - 

 

 

Segundo Canas (2001), o concreto com agregado de E.V.A. apresentou, neste caso, 

custo por metro cúbico e comportamento (fc 28 dias) superior ao do concreto convencional. 

 

 

 

 

 



2.4 Alvenaria 

 

 

2.4.1 Componentes da alvenaria 

 

 

A alvenaria pode ser entendida como um componente construído em obra através da 

união entre tijolos ou blocos por juntas de argamassa, formando um conjunto coeso. 

(LORDSLEEM, 1971, Ed.3) ou ainda, pode ser definida como um conjunto de unidades 

(blocos ou tijolos) dispostas em camadas e unidas entre si por juntas de argamassa, formando 

um conjunto rígido (SABBATINI, 1984 apud POLARI, 2005). 

 

 

2.4.2 Unidades (blocos ou tijolos) 

 

 

 Segundo Ramalho e Corrêa (2003) apud Polari (2005) , as unidades são componentes 

básicos da alvenaria, as mais utilizadas no Brasil, quanto ao material componente são:  

unidades de concreto, unidades cerâmicas e unidades sílico-calcáreas. Quanto à forma, as 

unidades podem ser classificadas como maciças ou vazadas, sendo denominadas tijolos ou 

blocos, respectivamente. São consideradas maciças aquelas que possuem um índice de vazios 

de no máximo 25% da área total. Se os vazios excederem esse limite, a unidade é classificada 

como vazada.  

 



Quanto à aplicação, as unidades podem ser classificadas como estruturais ou de 

vedação. Essa classificação é feita em função da resistência à compressão das unidades. Na 

Tabela 07 são apresentados os limites estipulados por norma para esses valores. 

 

Tabela 07 – Valores admissíveis para à resistência à compressão das unidades em função da sua aplicação e 
material utilizado. 

Aplicação Material Norma 

Resistência mínima 

(MPa) 

Média Individual 

Estrutural 
Concreto NBR 6136 4,5 * 

Cerâmica NBR 15270 4,5 * 

Vedação 
Concreto NBR 6136 2,5 2,0 

Cerâmica NBR 15270 1,0 * 

* Valor não explicitado. 

 

2.4.3 Argamassa de assentamento 

 

 

A argamassa de assentamento possui as funções básicas de solidarizar as unidades, 

transmitir e uniformizar as tensões entre as unidades de alvenaria, absorver pequenas 

deformações e prevenir a entrada de água e do vento nas edificações (RAMALHO e 

CORRÊA,2003). 

 

Usualmente composta de areia, cimento, cal e água, a argamassa deve reunir boas 

características como: 

• Trabalhabilidade; 



• Resistência; 

• Plasticidade; 

• Durabilidade. 

 

 Para que a argamassa de assentamento tenha capacidade de desempenhar as 

supracitadas funções deve apresentar as seguintes características (SABBATINI, 1998) apud 

Polari (2005): 

 

a) Ter trabalhabilidade (consistência, plasticidade e coesão) suficiente para que o 

pedreiro produza com rendimento otimizado um trabalho satisfatório, rápido e 

econômico; 

b) Ter capacidade de retenção de água suficiente para que uma elevada succção do 

elemento (bloco) não prejudique suas funções primárias; 

c) Adquirir rapidamente alguma resistência após assentada para suportar os esforços que 

possam atuar durante a construção; 

d) Desenvolver resistência adequada para não comprometer a alvenaria da qual faz parte 

sem, no entanto, ser mais resistente do que os componentes que ela une; 

e) Ter adequada aderência aos componentes, a fim de que a interface possa resistir a 

esforços cisalhantes e de tração, e prover a alvenaria de juntas estaques à água da 

chuva; 

f) Ser durável e não afetar a durabilidade de outros materiais ou da construção como um 

todo; 

g) Ter suficiente resiliência, capacidade de um material de suportar tensões e voltar a 

forma anterior, (baixo módulo de deformação) de maneira a acomodar as deformações 

intrínsecas (retração na secagem e de ordem térmica) e as decorrentes de 



movimentações estruturais (de pequena amplitude) da parede de alvenaria, sem 

fissurar. 

 

 

2.5 Resistência à compressão da alvenaria 

 

 

2.5.1 Influência dos componentes na resistência à compressão da alvenaria 

 

 

 Segundo Ramalho e Corrêa (2003), a resistência a compressão é, obviamente, o 

parâmetro de resistência mais importante para a alvenaria. 

 

Calçada (1998) apud Polari (2005), comenta que as alvenarias, embora sofram a 

atuação de outros esforços, são primordialmente submetidas à compressão e, que é por esse 

motivo que a resistência à compressão da alvenaria é tão estudada.  

 

 Existem diversas maneiras de determinar a resistência á compressão da alvenaria: 

através da realização de ensaios na parede propriamente dita; de ensaios em prismas; de 

equações empíricas e de equações analíticas. 

 

 Pimentel (2005), com o intuito de avaliar o desempenho das paredes, quanto a 

resistência a compressão, executou três paredes de 1,20m x 2,60m x 0,115m com argamassa 

de assentamento no traço 1:1:5 (cimento:areia:cal). Utilizou o bloco denominado EVANG 



(0,59m x 0,26m x 0,115m) com 80% de incorporação de agregado leve E.V.A. e chegou aos 

seguintes resultados: 

Tabela 08. Resistência à compressão dos painéis 

FONTE: PIMENTEL,2005. 

Painéis Resistência a compressão 

(MPa) 

Painel 01 0,90 

Painel 02 0,87 

Painel 03 0,98 

Média 0,92 

 

 Polari (2005), em um estudo mais completo, executou nove painéis de 1,20m x 2,60m 

x 0,09m, com argamassa de assentamento no traço 1:1:6 (cimento:areia:cal). Utilizou para 

isso unidades denominadas bloco EVA1 na dimensão de 0,39 m x 0,19m x 0,09m, variou a 

incorporação de compósito leve da seguinte maneira e chegou aos seguintes resultados de 

resistência à compressão: 

Tabela 09. Resistência a compressão de painéis executados com blocos E.V.A. 
FONTE: POLARI, 2005 . 

Compósito Painel 

fc Médio 

(MPa) 

C1 (60%), 

traço 1:3 

Painel11 

1,70 Painel12 

Painel13 

C2 (70%), 

traço 1:4 

Painel21 

1,39 Painel22 

Painel23 



C3 (80%), 

traço 1:5 

Painel31 

1,03 Painel32 

Painel33 

 

 

2.5.2 Unidades (blocos ou tijolos) 

 

 

De acordo com Ramalho e Corrêa (2003) apud Polari (2005), dentre todos os fatores 

que influenciam na resistência à compressão da alvenaria, a resistência dos blocos tem caráter 

predominante. Ainda segundo esses autores, quanto mais resistente o bloco, mais resistente 

será a alvenaria. 

 

Existe um parâmetro muito importante quando se trata da influência da resistência à 

compressão da unidade na resistência da alvenaria: a “eficiência”. A eficiência, segundo 

Ramalho e Corrêa (2003), é dada pela relação entre a resistência da parede e a resistência da 

unidade que a compõe, conforme a equação 01. 

 

fcUnidade

fcPainel
E =            (01) 

onde: 

E: Eficiência do painel; 

fc Painel: Resistência à compressão do painel aos 28 dias; 

fcUnidade: Resistência da unidade utilizada na execução do painel, aos 28 dias. 

 

 



 

 

 

A eficiência da alvenaria varia bastante, dependendo da forma, material e resistência 

da unidade.  Pode-se considerar que os blocos cerâmicos proporcionam uma eficiência menor 

à alvenaria do que os blocos de concreto. Considerando-se os casos mais comuns no Brasil, 

paredes executadas com blocos de concreto ou cerâmico (resistência entre 4,5 e 20 MPa), não 

grauteadas e com argamassas usuais, pode-se estimar que a eficiência apresenta os valores 

que constam na Tabela 10 (RAMALHO e CORRÊA, 2003). 

 

 

Tabela 10 – Valores da eficiência parede-bloco. 
FONTE: RAMALHO e CORRÊA, 2003 

Bloco 
Eficiência 

Valor mínimo Valor máximo 

Concreto 0,40 0,60 

Cerâmico 0,20 0,50 

 

Pimentel (2005) em seu estudo, observou que a tensão média das paredes foi igual à 

dos blocos, resultando numa eficiência da parede (bloco EVANG) com valor maior 

(eficiência = 1). 

 

 

 

 

 



 

Do estudo de Polari (2005), pode-se observar a tabela 11 seguinte e fazer algumas 

observações. 

 

Tabela 11. Eficiência dos painéis executados com blocos EVA; 
FONTE: POLARI, 2005 . 

Compósito Painel 

fc  28 dias Eficiência 

Média (MPa) 

C1 (60%), traço 1:3 

Painel11 

1,70 3,28 0,52 Painel12 

Painel13 

C2 (70%), traço 1:4 

Painel21 

1,39 2,18 0,64 Painel22 

Painel23 

C3 (80%), traço 1:5 

Painel31 

1,03 1,29 0,79 Painel32 

Painel33 

 

 

Os resultados demonstram que, para a eficiência do sistema como um todo (painel), os 

parâmetros de deformação diferencial dos seus componentes (argamassa de assentamento e 

blocos EVA) são muito mais importantes do que os da resistência. 

 

Os painéis executados com blocos EVA1 mais deformáveis, ou seja, que apresentam 

provavelmente, um menor módulo de elasticidade, conferiram maior eficiência ao painel. 

 



Pode-se ainda observar que, à medida que se aumenta o teor de incorporação do 

agregado de E.V.A. no bloco, reduzindo o seu módulo de elasticidade, a eficiência do painel 

aumenta. 

 

 

2.5.3 Argamassa de assentamento 

 

 

Dentre as características da argamassa de assentamento que influenciam na resistência 

da alvenaria, destacam-se a espessura da junta horizontal, a resistência à compressão da 

argamassa, a resiliência e a capacidade de aderência da mesma com o bloco. 

 

A espessura da junta horizontal deve estar situada dentro de certos limites. Não deve 

ser muito pequena, a fim de não permitir, quer por falhas na execução quer por diferenças nas 

dimensões das unidades, o contato entre as mesmas. Esse contato gera uma concentração de 

tensão nesse local, o que pode comprometer a resistência da parede. No outro extremo, 

segundo Francis (1971) apud Ramalho e Corrêa (2003), a medida que se aumenta a espessura 

da junta horizontal, a resistência da parede diminui. Isso pode ser explicado pela redução do 

efeito do confinamento da argamassa. É o confinamento que torna a argamassa menos 

suscetível a ruptura por compressão, mesmo que a sua resistência, obtida em corpos-de-prova 

cilíndricos, seja baixa.  

 

Para Sahlin (1971) apud Ramalho e Corrêa (2003), a cada aumento de 0,3 cm na 

espessura da junta horizontal ocorre uma redução de 15% na resistência à compressão da 



alvenaria. A NBR 10837 especifica a adoção de juntas horizontais com 1,0 cm de espessura, a 

menos que se justifique a adoção de outro valor. 

 

Calçada (1998) comenta que a influência da resistência à compressão da argamassa de 

assentamento na resistência da parede é pequena. De forma semelhante, Ramalho e Corrêa 

afirmam que a resistência à compressão da argamassa não influi muito significativamente na 

resistência à compressão da parede. Para eles, apenas se a resistência da argamassa de 

assentamento for menor que 30% ou 40% da resistência do bloco é que essa influência pode 

ser considerada importante. 

 

Davison apud Sabbatini (1998) comenta criticamente as investigações sobre as 

relações entre argamassa e concreto. Para ele, “talvez por causa da confusão que se faz entre 

concreto e argamassa de assentamento, a importância da resistência à compressão desta tem 

sido muito enfatizada”. Para exemplificar isso, pode-se citar o estudo realizado por Gomes 

(1983) apud Ramalho e Corrêa (2003), no qual ficou constatado, que para paredes construídas 

com blocos de 7,5 MPa, um aumento de 135% na resistência à compressão da argamassa de 

assentamento promoveu um acréscimo de apenas 11,5% na resistência à compressão da 

parede. A própria BS 5628 corrobora esse fato, quando indica que ao se aumentar a 

resistência da argamassa de assentamento de 6,5 MPa para 16,6 MPa, para paredes executadas 

com blocos de 7,0 MPa, a resistência à compressão da parede aumenta apenas 6%. 

 

De acordo Ramalho e Corrêa (2003), a resistência da argamassa de assentamento deve 

estar entre 70% e 100% da resistência do bloco, embora, a utilização de argamassas com 

resistência em torno de 50% da resistência do bloco não gere queda significativa na 

resistência da parede. 
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Diante do exposto, percebe-se que a resistência à compressão da argamassa de 

assentamento não é a característica mais importante para um bom desempenho da alvenaria 

como um todo. Para entender isso, é importante compreender o funcionamento estrutural da 

alvenaria quando solicitada a esforços de compressão. 

 

De acordo com Calçada (1998), quando solicitada à compressão, a alvenaria, pelo 

efeito de Poisson, deforma-se lateralmente. A argamassa, por ser mais flexível que as 

unidades, tende a se expandir no sentido perpendicular à aplicação da carga. A aderência entre 

o bloco e a argamassa tende a restringir essa deformação, surgindo, assim, tensões de 

compressão na argamassa. Nesse processo, para que seja mantido o equilíbrio de tensões, o 

bloco é então submetido a tensões de tração (Figura 04). Como a resistência à tração das 

unidades é geralmente pequena, a ruptura da alvenaria se dá geralmente na unidade, sob efeito 

biaxial de tensões (tração-compressão), caracterizado pela fissuração vertical do bloco, 

perpendicular às tensões de tração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Estado de tensões atuantes nos blocos e nas juntas de argamassa. 
FONTE: RAMALHO e CORRÊA (2003). 

 

Barbosa (2002) afirma que o funcionamento estrutural da alvenaria está intimamente 

ligado à interação bloco/argamassa de assentamento. Fazendo-se uma análise dessa interação, 



observa-se que, em virtude das diferenças entre os módulos de elasticidade desses dois 

componentes, existem também diferenças entre as suas deformações, fazendo com que surjam 

tensões na argamassa e no bloco. 

 

 Deve-se entender que só surge “resistência” a essas movimentações, e conseqüentes 

tensões na argamassa e no bloco, se existirem diferenças significativas entre seus módulos de 

deformação. Diante disso, fica claro o porquê da recomendação da utilização de argamassa 

com resistência à compressão entre 70% e 100% da resistência do bloco. Vale ressaltar que, 

embora se faça essa recomendação, em termos de resistência à compressão desses elementos, 

o mais correto seria especificar a argamassa em função do módulo de deformação do bloco 

utilizado. 

 

 

2.6 Avaliação em protótipos construídos na Vila Tecnológica de Ribeirão Preto-SP 

 

 

Os ensaios realizados na Vila Tecnológica de Ribeirão Preto/SP, inaugurada pela 

COHABRP, constituída de 111 casas e 11 sistemas construtivos diferentes, tinham como 

objetivo a qualificação desses sistemas construtivos juntos ao Programa de Difusão de 

Tecnologia pra Construção de Baixo Custo (PROTECH). 

 

Segundo Oliveira & Machado (1998), a avaliação de novos sistemas construtivos 

tende a ser feita tomando-se o método tradicional como referência e fazendo-se o julgamento 

por comparação. Assim, foi considerada a casa de alvenaria de blocos vazados cerâmicos, 



como modelo convencional de construção. Os resultados, por eles, encontrados foram 

comparados com os valores obtidos no modelo padrão da COHAB-RP. 

 

Os sistemas construtivos analisados foram: 

 

• Padrão COHAB-RP: casa de alvenaria de tijolo cerâmico de 6 furos revestido e sem forro; 

• Sistema construtivo B: painéis estruturais pré-fabricados em concreto; 

• Sistema construtivo C: painéis autoportante, tipo sanduíche, com estrutura interna de 

madeira e recoberta com chapa tipo “HARD BOARD”, revestida com argamassa epóxica; 

• Sistema construtivo D: alvenaria de tijolos de solo – cimento vazado intertravado; 

• Sistema construtivo E: painéis pré-fabricados em concreto armado com núcleo de bloco 

cerâmico; 

• Sistema construtivo F: blocos cerâmicos, com encaixe macho-fêmea, permitindo a 

superposição e o intertravamento, dispensando o uso de argamassa; 

• Sistema construtivo G: painéis pré-frabricados de poliestireno expandido de tela de aço, 

revestido com argamassa jateada; 

• Sistema construtivo H: painéis em madeira de lei industrializada; 

• Sistema construtivo I: painéis pré-fabricados tipo sanduíche de concreto e núcleo de 

poliestireno; 

• Sistema construtivo J: blocos de concreto com sistema de auto-encaixe e autotravamento, 

executado com argamassa especial; 

• Sistema construtivo K: colunas pré-moldadas espaçadas com placas pré-fabricadas em 

concreto, imitando tijolo à vista. 

 

 



2.6.1 Ensaios de impactos de corpo mole e de corpo duro – Protótipo Vila Tecnológica 

RP 

 

 

Os resultados dos ensaios de impactos de corpo mole e de corpo duro estão descritos 

na Tabela 12. 

Tabela 12: Avaliação dos sistemas construtivos empregados na Vila Tecnológica de Ribeirão Preto, quanto ao 
impacto de corpo mole e corpo duro. 

Sistemas 

construtivos 
Corpo mole Corpo duro 

B satisfatório* satisfatório 

C regular satisfatório 

D regular*2 satisfatório 

E satisfatório satisfatório 

F satisfatório satisfatório 

G regular satisfatório 

H insatisfatório*3 satisfatório 

I regular satisfatório 

J satisfatório regular 

K insatisfatório satisfatório 

 

* corresponde aos valores menores ou iguais ao valor padrão da COHAB 
*2 corresponde aos valores entre o padrão COHAB e o máximo admitido 
*3 corresponde aos valores que estão além ao limite máximo admissível 

Fonte: OLIVEIRA & MACHADO, 1998 
 

 

 



2.6.2 Ensaios de fechamento brusco de porta e peças suspensas - Protótipo Vila 

Tecnológica RP 

 

 

Os sistemas construtivos avaliados quanto à interação entre porta e parede e entre 

parede e peças suspensas são os descritos a seguir (Tabela 13), conforme relato de Oliveira e 

Machado (1998): 

 

Tabela 13: Sistemas Construtivos da Vila Tecnológica de Ribeirão Preto/SP avaliados quanto ao fechamento 
brusco de porta e peças suspensas. 

Sistemas Construtivos Descrição do material utilizado 

Padrão COHAB       

(habitação convencional) 
Casa de alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos revestido e sem forro; 

Sistema Construtivo B Painéis estruturais pré-fabricados em concreto;  

Sistema Construtivo D* Alvenaria de tijolos de solo-cimento vazados intertravados; 

Sistema Construtivo J 
Blocos de concreto com sistema de auto-encaixe e auto 

travamento, executado com massa especial; 

 

As Tabelas 13 e 14 apresentam os resultados da relação entre a deformação máxima 

encontrada no campo e o máximo admitido pelo critério. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 14: Resultados de ensaio de Peças Suspensas no Protótipo Vila Tecnológica RP 
Deformações Instantâneas - Fonte: Oliveira e Machado, 1998 

Sistemas Construtivos 
dh 

dh máx 

(h/500) 

1-(dm máx - 

dh) 

(mm) (mm) % dh máx 

Padrão COHAB 0,14 5,7 2,5 

D 0,53 5 10,6 

J 0,03 5,6 0,5 

Onde dh é Deformação Horizontal 

 

Tabela 15: Resultados de ensaio de Peças Suspensas no Protótipo Vila Tecnológica RP 
Deformações Residuais - Fonte: Oliveira e Machado, 1998 

Sistemas Construtivos 
dh 

dh máx 

(h/500) 

1-(dm máx - 

dh) 

(mm) (mm) % dh máx 

Padrão COHAB 0,13 1,1 11,82 

D 0,29 1 29 

J 0,02 1,1 1,82 

 

 

Não foi possível a avaliação do sistema construtivo B em relação a cargas 

provenientes de peças suspensas, pois o ensaio foi prejudicado no local. 

 

 

 

 

 



Tabela 16: Resultado de ensaio de fechamento brusco de porta no Protótipo Vila 
Tecnológica/RP - Fonte: Oliveira e Machado, 1998 

Sistemas 

Construtivos 
Registro das ocorrências 

COHAB 
Danos na fechadura; funcionamento da chave prejudicada; sem danos 

a parede. 

B 
Fissura no contorno do batenta na parte superior direita; face interna; 

fissura no rejuntamento do revestimento externo. 

D Afundamento da porta na região da fechadura; sem danos à parede. 

J 
Destacamento no batente na parte externa; fissura vertical na parede 

próximo ao batente, face interna inferior. 

 

Os resultados obtidos na Tabela 16 foram comparados com os valores de referência e 

com os valores máximos admissíveis pelo critério de desempenho. Para a avaliação foram 

adotados 3 níveis de qualidade: satisfatório, regular e insatisfatório. Consideraram-se 

satisfatórios os sistemas que possuem seus resultados menores ou iguais ao padrão COHAB 

(valores = COHAB), regulares os sistemas cujos valores estiverem entre o padrão COHAB e 

o máximo admitido pelo critério (COHAB = valores = CRITÉRIO) e insatisfatórios os 

sistemas que tiverem seus valores maiores que o limite máximo admissível. 

 

Os sistemas construtivos “B” e “J” obtiveram resultados regulares, e sistema 

construtivo “D” obteve resultado satisfatório, todos em relação ao padrão COHAB. 

 

No ensaio de fechamento brusco de porta, a avaliação foi feita considerando-se o 

critério estabelecido (não ocorrência de rupturas, fissurações, destacamentos ou cisalhamento 

no contorno do marco) e as ocorrências registradas na casa padrão COHAB. Portanto, os 



sistemas construtivos “B” e “J” foram avaliados como regulares em relação ao padrão 

COHAB, tendo em vista que foram aqueles que apresentaram pequenas fissuras no contorno 

do batente e/ou desprendimento do revestimento. Não foram registradas ocorrências nas 

paredes externas analisadas do sistema construtivo “D” sendo, portanto, avaliados como 

satisfatórios em comparação com o padrão de referência adotado. 

 

Entretanto, observou-se certa fragilidade das folhas das portas empregadas nos 

sistemas construtivos analisados, o que influenciou na avaliação relativa ao ensaio, pois após 

certo número de fechamentos bruscos as portas sofreram danos, antes de registro de quaisquer 

ocorrência nas paredes. 

 

 

2.7 Avaliação em protótipo da UFAL com blocos de concreto com RCD. 

 

 

Nesta avaliação foi utilizado um protótipo de uma habitação de interesse social 

(padrão CEF) executado com alvenaria de blocos de concreto e com argamassas de 

assentamento confeccionados com agregados provenientes da reciclagem de resíduos da 

construção e demolição (RCD). O protótipo foi construído no Centro de Tecnologia da UFAL 

(LEMA/NPT) como parte de projeto de pesquisa (PPP 2003.003) financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) e CNPQ. Seguem abaixo algumas 

características deste protótipo: 

 

• Área: 40,02m² 

• Dimensão dos blocos utilizados: 11,5cm X 19,00cm X 36,5cm (Figura 05); 



• Composição do protótipo: 2 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 lavanderia 

externa, conforme planta baixa (Figura 06) e foto do protótipo concluído (Figura 07); 

• Dosagem na moldagem dos blocos: 1:8; 

• Relação água/cimento: 0,66; 

• Total de blocos produzidos: 3000 unidades; 

• Espessura das juntas: 10mm; 

• Coberta: estrutura em madeira e telha cerâmica; 

• Revestimento das paredes: chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; 

• Emboço no traço 1:5 (argamassa de cimento, entulho) nas paredes a receber revestimento 

cerâmico; 

• Cerâmicas de 30cm X 30cm no banheiro até a altura de 1.50m; 

• Esquadrias externas em madeira jatobá pintadas com esmalte sintético; 

• Portas internas do tipo semi-ocas 

• Pintura branca nas paredes internas e externas, exceto em uma parede. 

 

 

Figura 05 – Blocos de concreto com RCD utilizado em protótipo na UFAL. Fonte: FARIAS et al, 2006 
 



 

Figura 06 – Planta baixa do protótipo construído na UFAL, Fonte: FARIAS et al, 2006 
 

 

Figura 07 – Protótipo concluído na UFAL, Fonte: FARIAS et al, 2006 
 

 



2.7.1 Desempenho mecânico do protótipo da UFAL: impactos de corpo mole e de corpo 

duro 

 

 

Para a avaliação do desempenho mecânico desse protótipo, os critérios do IPT foram 

adotados. Para isso, foram numeradas as faces das paredes indicando onde cada ensaio seria 

realizado (Figura 08). 

 

Figura 08 – Numeração das paredes do protótipo UFAL para a execução dos impactos de corpo mole e 
corpo duro, Fonte: FARIAS et al, 2006 

 

 

2.7.1.1 Ensaios de corpo mole 

 

 

Com a execução dos ensaios de corpo mole tentou-se reproduzir impactos que podem 

eventualmente ocorrer durante a vida útil da habitação e observou-se, nas suas paredes, a 

ocorrência de deformações, fissuras e ruptura. 



Para a realização desse ensaio nas paredes externas F1, F10 E F11, foram 

confeccionadas estruturas metálicas que permitiam a constituição de um pêndulo, sendo este 

necessário, para garantir a aplicação da energia de impacto (Figura 09). Nas paredes internas 

F11, F6 (sem revestimento) e F17, o saco foi preso na coberta de madeira, sendo elevado por 

meio de uma corda para a altura desejada. 

 

 

Figura 09 – Impacto de corpo mole em parede externa (esquerda) e parede interna (direita) no protótipo 
UFAL,Fonte: FARIAS et al, 2006 

 

Para medir deformação horizontal das paredes utilizou-se um relógio comparador 

(Figura 10), aplicado na altura média da parede, no lado oposto ao impacto. 

 



 

Figura 10 – Dispositivo relógio comparador utilizado no protótipo da UFAL, Fonte: FARIAS et al, 2006 
 

Os impactos foram realizados com os valores de energia de impacto determinados na 

Norma ABNT. Todas as paredes apresentaram um bom desempenho em relação aos limites 

de deformação instantânea e deformação residual e em nenhum dos impactos as deformações 

ultrapassaram os limites. A única exceção foi na parede F6, com blocos aparente (sem 

revestimento), ocorrendo assim fissuras visíveis na argamassa de assentamento no 4º impacto 

(Figura 11). Nas outras paredes não ocorreram fissuras ou quaisquer danos visíveis. 

 

 

Figura 11 – Fissuras no bloco após o 4º impacto de corpo mole no protótipo UFAL, Fonte: FARIAS et 
al, 2006 

 



Nenhuma das paredes sofreu perda de estabilidade ou ruptura ao serem submetidas aos 

impactos de corpo mole e todas as paredes revestidas (reboco) atenderam aos critérios 

mínimos de desempenho estrutural para habitação de interesse social do IPT. 

 

 

2.7.1.2 Ensaios de corpo duro 

 

 

A partir da execução desses ensaios tentou-se reproduzir impactos de corpo duro 

gerados a habitação provenientes do seu uso, como transporte de móveis e serviços de 

limpeza. 

 

As paredes foram submetidas a dez cargas de impactos regularmente distribuídas em 

toda a face da parede de acordo com as prescrições da MB3256. Para a realização desses 

ensaios as esferas de aço foram acopladas em cabo de aço presos na coberta, formando-se um 

pêndulo que gerou impacto na parede (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Esfera de aço acoplada ao cabo de aço preso na coberta no protótipo UFAL, Fonte: 
FARIAS et al, 2006 



Foram realizados dois tipos de ensaios: 

 

Impactos de utilização: realizados nas faces internas das paredes F6 (sem revestimento), 

F12, F13, F20 e F21 quando se utilizou a energia de impacto de 2,5J, com a esfera de 500g, 

sendo 50cm a altura de queda; nas faces externas das paredes F11 e F22 a energia de impacto 

foi de 3,75J, com a esfera de aço de 500g e uma altura de queda de 75cm. 

 

Impactos de segurança: realizados nas faces das paredes F6 (sem revestimento), F12, F13, 

F20 e F21 utilizando-se, nas paredes internas energia de impacto de 10J, com a esfera de 

1000g e altura de queda de 100cm. 

 

Todas as faces externas e internas apresentaram resultados positivos quanto aos 

impactos de utilização. O máximo que aconteceu foi um discreto afundamento no reboco 

(Figura 13-esquerdo). Apenas a parede na face F6, sem revestimento, apresentou alguns 

resultados negativos, ocorrendo perfuração no próprio bloco (Figura 13 - direito). Em relação 

aos impactos de segurança, os resultados foram similares aos impactos de utilização. Assim, 

quanto aos impactos de corpo duro o protótipo da UFAL apresentou ótimos resultados, 

considerando que todas as paredes com revestimento atenderam aos critérios mínimos de 

desempenho estrutural, as exigências e as prescrições do IPT. Mesmo com os resultados 

negativos nas paredes sem revestimento, a conclusão é a mesma, pois na verdade os critérios 

mínimos da CEF exigem o uso de reboco em todas as paredes. 

 



 

Figura 13 – Afundamento na textura (esquerdo) e perfuração do bloco aparente (direito) em protótipo na UFAL, 
Fonte: FARIAS et al, 2006 

 

 

2.7.2 Peça Suspensa 

 

 

Para a realização do referido ensaio foi utilizado o dispositivo (Figura 14) para simular 

a peça suspensa, tais como a peça padrão e os discos de aço. 

 

 

Figura 14: Dispositivo padrão utilizado para o ensaio de peça suspensa, Fonte: Farias et al, 2006. 
 



 

Figura 15: Suporte de apoio para os relógios comparadores, utilizados para medir a deformação no lado oposto 
da parede submetida à carga de peça suspensa em protótipo na UFAL, Fonte: Farias et al, 2006. 

 

Sabendo-se da influência que os elementos de fixação podem trazer para o resultado 

final dos ensaios, se fez necessária a utilização de vários tipos de buchas e brocas. Durante o 

processo de simulação, foram verificadas algumas falhas provenientes do tipo de fixação 

utilizados, fazendo com que os ensaios tivessem que ser repetidos até chegar a um tipo de 

fixação recomendado. 

 



 

Figura 16: Realização do ensaio de peça suspensa em protótipo na UFAL, Fonte: Farias et al, 2006. 
 

Os resultados do ensaio de peça suspensa indicaram bom desempenho, pois as 

deformações não foram relevantes e não ocorreram arrancamento dos fixadores, rupturas, 

fissurações ou qualquer tipo de dano a parede. 

 

 

2.7.3 Fechamento Brusco de Porta 

 

 

De acordo com Farias et al (2006), para a realização do citado ensaio foi construído 

um sistema composto por uma estrutura metálica de apoio para os contrapesos com uma 

roldana que era capaz de transmitir a força necessária para a realização do ensaio. Foram 

utilizados: estrutura metálica com perfil “U” com 3”, pesos em aço de 5 quilos (contrapesos), 

cabo de aço com as respectivas presilhas, suporte para os pesos de aço e esquadro para a 

delimitação do ângulo de 60°. Na Figura 17, vemos a configuração de tal estrutura. 

 



 

Figura 17: Estrutura metálica para ensaio de fechamento brusco de porta em protótipo na UFAL, Fonte:FARIAS 
et al, 2006. 

 

O esquadro foi utilizado para fixar o ângulo de 60° de abertura da porta antes da 

aplicação das cargas para o fechamento brusco da porta. O cabo de aço que transmite o 

fechamento brusco à porta foi preso à sua maçaneta. Após cada fechamento, a maçaneta era 

inspecionada visualmente a fim de detectar se havia ocorrido algum tipo de dano na mesma 

(Figuras 18 e 19). O comprimento do cabo e a posição da estrutura de apoio metálica foram 

estabelecidos de forma que quando a porta chegasse a 3cm do seu fechamento total, a força 

aplicada inicialmente não atuasse mais no sistema. 

 



 

Figura 18: Ensaio de fechamento brusco porta interna, em protótipo na UFAL, Fonte: Farias et al, 2006 
 

 

Figura 19: Ensaio de fechamento brusco porta externa em protótipo na UFAL, Fonte: Farias et al, 2006 
 

Após a aplicação de cada fechamento, tanto a folha da porta quanto a parede eram 

inspecionadas visualmente. Os resultados mostraram a presença de fissuras e alguns 

destacamentos na região de interface forra/parede (Figuras 20 e 21). 

 



 

Figura 20: Fissuras superficiais na interface forra/parede, após fechamento brusco de porta em protótipo na 
UFAL, Fonte: Farias et al, 2006. 

 

 

Figura 21: Danos causados após alguns fechamentos em protótipo na UFAL, Fonte: Farias et al, 2006. 
 

Assim, após análise desse ensaio as paredes apresentaram um bom desempenho em 

relação ao fechamento brusco de porta, ocorrendo ocasionalmente o aparecimento de 



pequenas fissuras entre a forra da porta e a parede. Como as fissuras eram superficiais os 

resultados foram considerados positivos. 

 

Portanto, de uma forma geral, todos os resultados de impactos no protótipo da UFAL 

foram considerados satisfatórios. 



CAPÍTULO 3 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

3.1 Construção dos Protótipos – bloco EVA1 e solo-cimento 

 

 

O foco principal desta pesquisa está direcionado à confecção de protótipo executado 

com blocos EVA1, de modo a permitir basicamente quatro avaliações de impactos horizontais 

nas alvenarias: impactos de corpo mole, impactos de corpo duro, interações de impactos entre 

portas e alvenarias e finalmente o comportamento de peças suspensas nas paredes de 

vedações.  

 

Para a execução do protótipo (simulação de um ambiente), inicialmente foi previsto o 

uso do Bloco EVA1 (dimensões convencionais), sendo os blocos executados com um dos 6 

(seis) traços 1:3 (cimento: agregados, em volume), conforme as características (Tabela 17) já 

obtidas em pesquisas anteriores (BEZERRA, 2002; MELO et al, 2002): 

 

 

 

 

 

 



TABELA 17 – Traços selecionados para moldagem de blocos de EVA1 (9cmX19cmX39cm) a serem utilizados 
na execução do protótipo - Fonte: BEZERRA, 2002; MELO at al, 2002 

  Tipo de 

Bloco 

Dmáx 

(mm) 

Massa do 

bloco (kg) 

Traço unitário 1:3,0 

(cimento:areia:EVA) 

em volume 

fc 28 dias 

(MPa) 

Absorção 

de água 

(%) 

A - Com 

TT EVA 1 (2,4) 9,5 5,62 1:[0,9(30%):2,1(70%)] 2,41 6,22 

B - Com 

TT EVA 1 (1,7) 9,5 5,67 1:[0,3(40%):2,7(60%)] 1,72 8,34 

C - Com 

TT EVA 1 (0,8) 9,5 4,9 1:[0,3(10%):2,7(90%)] 0,83 11,74 

D - Sem 

TT EVA 1 (1,6) 9,5 6,28 1:[0,3(40%):2,7(60%)] 1,61 8,77 

E - Sem TT EVA 1 (1,2) 9,5 5,57 1:[0,9(30%):2,1(70%)] 1,18 10 

F - Sem TT EVA 1 (0,3) 9,5 3,75 1:[0,6(20%):2,4(80%)] 0,31 15,86 

TT – Tratamento Térmico 
Dmáx – Diâmetro máximo do agregado de EVA, obtido após a trituração do resíduo e após tratamento térmico 
fc28 dias – Resistência à compressão aos 28 dias (essa resistência deverá ser confirmada nessa etapa da pesquisa) 
 

 

Porém, antes da produção dos blocos, em quantidade suficiente, para a construção do 

protótipo, foram feitos alguns estudos, baseando-se em resultados anteriores, tais como: testes 

com os dois tipos de EVA (9,5mm e 12,5mm) disponíveis no LABEME-UFPB. Testes com 

dois traços distintos (1:3 e 1:5, cimento : agregado, em volume), para, a partir dos resultados 

obtidos, determinar o agregado de EVA a utilizar, a dosagem do compósito, a proporção entre 

os agregados e a relação água/cimento. 

 

 Durante esse primeiro momento foram desenvolvidos 16 blocos (dimensões: 14cm x 

19cm x 39cm) utilizando-se o traço 1:3 (cimento : agregados, em volume) e 22 blocos 



(dimensões: 14cm x 19cm x 39cm), utilizando-se o traço 1:5 (cimento : agregados, em 

volume), ambos com um teor de 60% de agregado artificial leve de E.V.A. em substituição ao 

agregado natural (areia), conforme tabela 18. 

 

TABELA 18: Traços unitários em peso e em volume com relação água/cimento e massa unitária. Fonte: ROSA, 
2006 

TRAÇO %EVA  TRAÇO UNITÁRIO MASSA 

UNITÁRIA 

EVA 

(kg/m³) 

RELAÇÃO 

ÁGUA / 

CIMENTO 

VOLUME MASSA 

C* A* 1 EVA C* A* 1 EVA 

1:3 60 1 1,2 1,8 1 1,64 0,38 257,47  0,32 

1:5 60 1 2 3 1 2,73 0,79 314,29 0,54 

 

Após os sete dias de cura, na câmara úmida, necessários para os blocos, foi feito o 

capeamento de 4 blocos (de cada traço) e o ensaio de compressão de cada um deles. Os 

resultados aparecem na tabela 19 abaixo: 

TABELA 19: Resultado do ensaio de resistência à compressão dos blocos EVA –Cimento CP II Z 32 Fonte: 
ROSA, 2006 

TRAÇO BLOCO CARGA DE 

RUPTURA 

(kg/m) 

RESISTÊNCIA 

INDIVIDUAL 

(MPa) 

RESISTÊNCIA 

MÉDIA* 

(MPa) 

 

1:3 

(60%) 

1 7825 1,41  

 

1,39 

2 6625 1,21 

3 9125    1,67*1 

4 7000 1,28 

 

1:5 

(60%) 

1 3750 0,69  

 

0,71 

2 4000 0,73 

3 4000 0,73 

4 3750 0,69 

*após 7 dias de cura na câmara úmida, *1resultado não compatível após a depuração da resistência média 



O resultado da média da resistência à compressão dos blocos com o traço 1:3 foi maior 

que o traço 1:5, o que já era esperado, levando-se em conta o maior consumo de cimento no 

traço 1:3. Entretanto, decidiu-se utilizar o traço 1:5 para a produção de blocos para a execução 

do protótipo, tendo em vista ainda a possibilidade de otimizar essa dosagem no sentido dos 

valores de resistência dos blocos se aproximarem de 1 MPa, que é o valor que se pretendia 

testar nos protótipos e conseguir uma maior incorporação de resíduo. 

  

Em seguida, deve-se esclarecer a opção por investir, nesta pesquisa, no estudo do 

aproveitamento do resíduo eliminando o tratamento térmico no material para produzir o 

agregado artificial leve (itens A, B e C na Tabela 17). Essa decisão está baseada na busca por 

um menor custo de beneficiamento do resíduo, facilitando também a operacionalização do 

processo como um todo. Os resultados de resistência à compressão, obtidos com uso do Bloco 

EVA1, na primeira parte da avaliação, permitiram também decidir por não utilizar os 

agregados com tratamento térmico, tendo em vista a superação dos valores (itens D, E e F na 

Tabela 17) encontrados anteriormente por BEZERRA (2002), o que foi conseqüência da 

otimização do processo de dosagem. 

 

Para a execução dos protótipos onde foram realizados os ensaios de impacto nas 

alvenarias, pensou-se em um modelo que representasse um ambiente de uma edificação com 

as paredes definidas para um padrão usual de espaço com pequenas dimensões. Assim foi 

estabelecido um módulo, procurando compatibilizar as dimensões do protótipo com as 

amarrações entre os elementos, evitando desperdício de material durante a sua execução. Para 

que isso fosse possível, foram desenhadas várias plantas baixas do protótipo, mostrando as 

etapas de assentamento dos blocos para cada fiada. Nas avaliações, para auxiliar as 



comparações de desempenho das alvenarias, ficou estabelecido se construir dois protótipos 

iguais, sendo um com blocos EVA1 e outro com blocos de solo-cimento. 

 

As características dos protótipos construídos no LABEME/CT/UFPB, que foram 

objeto de avaliação dos impactos em suas alvenarias, são as apresentadas nos Quadros 02 e 03 

e na Figura 22, onde constam as identificações das paredes que foram ensaiadas. Os dois 

protótipos construídos simulam, cada um isoladamente, um ambiente de uma edificação com 

dimensões 3,14m x 2,65m. 

 

 

 

FIGURA 22 – Planta Baixa do protótipo com identificações das paredes 
 

 

 

 

 

 

Protótipo com blocos Solo-cimento 

               Protótipo com blocos EVA 



QUADRO 02 – Características do protótipo com blocos EVA1 
Itens Descrição/especificação 

Área construída 8,32 m2 

Pé direito 2,95 m 

Alvenarias ( espessura 

= 13 cm) 

Bloco EVA1 (09cm x 19cm x 39cm) assentados com argamassa no traço 

1:2:10 (cimento:cal:areia) Bloco EVA1 = traço 1:5 (cimento:agregados, em 

volume) com teor de 60% de agregado de EVA em substituição ao agregado 

natural (areia), relação água cimento de 0,56 e cimento Portland CP II Z 32 

RS 

Revestimento ( 

espessura = 2 cm) 

Chapisco : traço 1:3 (cimento:areia) 

Reboco : massa única com traço 1:2:10 ( cimento:cal:areia) 

Coberta em duas águas Madeiramento com telha canal cerâmica 

Esquadrias em madeira Porta (Folha prensada 0,80m x 2,10m; forra com bandeira (0,80m x 2,40 m)) 

Janela ( 2 Folhas com 0,50m x 0,90 m e bandeira com 1,00m x 0,30 m) 

Ferragens : Fechadura, ferrolhos e dobradiças. 

Verga/Contra-verga Concreto armado nas canaletas de blocos EVA 1 

Cinta Concreto armado nas canaletas de concreto 

Piso Cimentado 

Pintura Paredes : Caiação 

Esquadrias : Verniz 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 03 – Características do protótipo com blocos solo-cimento 
Itens Descrição/especificação 

Área construída 8,32 m2 

Pé direito 2,65 m 

Alvenarias ( espessura 

= 14 cm) 
Bloco Solo-cimento (14cm x 10cm x 28cm) assentados com argamassa 

colante com terra 

Revestimento  Alvenaria aparente 

 

Coberta em duas águas Madeiramento com telha canal cerâmica 

Esquadrias em madeira Porta (Folha prensada 0,80m x 2,10m; forra sem bandeira (0,80m x 2,10m)) 

Janela ( 2 Folhas com 0,50m x 0,90 m) 

Ferragens : Fechadura, ferrolhos e dobradiças. 

Verga/Contra-verga Concreto armado  

Cinta Concreto armado nas canaletas de concreto 

Piso Cimentado 

Pintura Esquadrias : Verniz 

 

Conforme Quadro 02, os blocos EVA1 (Figura 23) foram produzidos com o traço 1:5 

(cimento:agregados, em volume) com teor de 60% de agregado artificial leve de E.V.A. em 

substituição ao agregado natural (areia), relação água/cimento de 0,56 e cimento CP II Z 32 

RS. Com respeito às características dos agregados utilizados procurou-se manter as mesmas 

adotadas no estudo de POLARI (2005), quando do estudo de dosagem para o bloco EVA1. 

Em relação aos outros elementos presentes no protótipo, foram utilizados materiais 

convencionais, tais como: madeiramento com telha canal na coberta (telhado em duas águas), 

revestimento argamassado nas alvenarias (interna e externa), pintura branca nas paredes 



(importante para evidenciar os fenômenos durantes os ensaios) e esquadrias em madeira (uma 

porta e uma janela). 

 

  

FIGURA 23 – Bloco EVA1 recém moldado e estocado no LABEME antes da construção do 
Protótipo 

 

Para a construção do protótipo foi necessária a confecção de cerca de 500 blocos 

EVA1. Neste processo, os blocos foram produzidos em escala laboratorial e foram estocados, 

em pilhas, do lado de fora do galpão do LABEME (Figura 23), sempre permanecendo pelo 

menos os 7 (sete) primeiros dias em cura por imersão em tanques com água e cal. Para a 

confecção do protótipo todos os blocos EVA1 tiveram idade superior a 28 dias, considerando 

o tempo de cura e o estoque. 

 

No processo de construção do protótipo (conforme Figura 24), próximo ao LABEME, 

no Centro de Tecnologia, Campus I da UFPB, foram utilizados blocos EVA1 com três 

dimensões diferentes 09cmX19cmX19cm (meio bloco), 09cmX29cmX19cm (meio bloco 

mais 10cm) e 09cmX39cmX19cm (bloco inteiro), todos obtidos a partir de cortes feitos no 

bloco inteiro, conforme Figura 25. 



 

 

FIGURA 24 – Execução do protótipo com uso dos blocos EVA1 nas proximidades do LABEME 
 

   

   

FIGURA 25 – Execução dos cortes nos blocos EVA1 para produzir os blocos da família e canaletas para vergas 
e contra-vergas 

 



Durante a construção desse protótipo pôde-se verificar uma série de facilidades no uso 

dos blocos EVA1 para a execução das alvenarias, considerando-se a compatibilidade entre as 

dimensões dos blocos e a modulação do ambiente simulado no protótipo, evitando-se 

desperdício de blocos no perímetro da alvenaria. De fato, foi notável também a facilidade na 

realização dos cortes dos blocos, sem quebras acidentais e com bom aproveitamento das 

partes, originando os outros elementos da família de blocos (meio bloco e bloco especial) e 

permitindo a execução da parte do oitão do protótipo com os blocos EVA1 cortados. A 

utilização dos três tipos de blocos EVA1 (bloco inteiro, meio bloco e bloco especial) 

viabilizou a execução da alvenaria, garantido a amarração entre os elementos durante o 

assentamento. Também foi possível transformar alguns dos blocos EVA1 (padrão) em 

canaletas para execução das vergas e da contra-verga, no caso da janela (Figura 26). O 

processo de assentamento dos blocos foi simples e acelerado em função da redução do peso 

dos blocos EVA1, comparativamente aos blocos de concreto simples. 

 

 



 

FIGURA 26 – Execução da verga e contra-verga com blocos EVA1 
 

O processo de construção do protótipo com blocos de solo-cimento seguiu as mesmas 

etapas de construção do protótipo com blocos de EVA1. Ele foi construído com blocos 

inteiros e meio-blocos, para fazer as amarrações entre as fiadas de blocos assentados, com 

juntas horizontais continuas e juntas verticais descontinuas (Figura 29). Os blocos de solo-

cimento utilizados possuem um sistema de encaixe (Figuras 27 e 28), sendo o assentamento 

utilizando-se uma fina camada (3mm) de argamassa produzida com uso de material solo-

cimento. 

 

FIGURA 27: Blocos solo-
cimento estocados 
 

FIGURA 28: Detalhe do 
sistema de 

encaixes entre os blocos 
solo-cimento 

FIGURA 29: Aplicação do 
bloco solo-cimento na 

construção do protótipo 



  

FIGURA 30: Execução das paredes do 
protótipo com blocos solo-cimento 

FIGURA 31: Execução cinta na altura da porta 
do protótipo com blocos solo-cimento 

 

 

FIGURA 32: Execução da 
empena do protótipo com blocos 

solo-cimento 
 

FIGURA 33: colocação da 
estrutura de madeira para coberta 
do protótipo com blocos solo-
cimento 

FIGURA 34: Protótipo com blocos de 
solo-cimento concluído 

 

 

 

3.2 Procedimentos para ensaios de impactos nas alvenarias do protótipo 

 

 

Interações entre porta, peças suspensas e paredes do protótipo 

 

 

A metodologia utilizada para avaliar as interações entre porta, peças suspensas e 

paredes dos protótipos, construídos com os blocos EVA1 e solo-cimento, foi baseada nas 



normas da ABNT (NBR 8054 e MB 3259) e nas recomendações do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, 1981) elaboradas para avaliação de desempenho 

de habitações térreas unifamiliares. Os procedimentos adotados foram os seguintes: 

 

 

3.3 Ensaio de cargas provenientes de peças suspensas em paredes 

 

 

Descrição 

 

 

Neste ensaio foi verificado o comportamento de paredes quando submetidas a 

solicitações de cargas provenientes de peças suspensas, como armários, prateleiras, pias, etc. 

A aparelhagem do ensaio é baseada na norma MB3259/1990. A simulação foi reproduzida em 

uma das paredes do protótipo por uma carga vertical excêntrica de 784N ou 80 kgf. A 

aplicação da carga foi realizada através da fixação de uma peça suspensa padrão (mão 

francesa – Figura 35a e Figura 36a). 

 

Após a fixação da peça padrão na parede iniciou-se o ensaio, quando foram colocadas 

gradativamente pesos de 5 kg até atingir um total de 80 kg, necessários para simulação 

(Figuras 36c e 36d). A massa total do suporte (mão francesa) não ultrapassou 4 kg. A carga 

permaneceu aplicada por 24 horas, quando foram registradas as possíveis deformações 

horizontais através de relógios comparadores fixados na face oposta da parede submetida à 

carga – parte interna do protótipo (Figura 35b), e, 15 minutos após a retirada da carga, foram 

registradas as deformações residuais. 



 

  

 

a) Desenho esquemático da posição dos dispositivos b) Instalação dos relógios na face interna da 
parede 

 

 

 

c) posição dos discos de aço na interface parede/suporte 
FIGURA 35: Fixação dos relógios comparadores e do suporte para carga. 

 

Os elementos fixadores da peça padrão e a técnica de fixação utilizados neste ensaio 

foram: bucha plástica comum IV-8, como fixador, e perfuração da parede com broca de 



referência 6,5, sendo que, após a colocação da bucha, a fixação da peça padrão ocorreu com 

uso de parafuso. Na parte de baixo da peça suspensa foram colocados dois discos de aço que 

permaneceram em contato com a parede para a transmissão da carga à parede. Os discos de 

aço têm 25mm de diâmetro e 10mm de espessura. Este local foi inspecionado visualmente 

após a retirada da carga para verificar a presença de dano à parede (Figura 35c). 

 

 

a) Desenho esquemático do suporte. Fonte: MB3259, (ABNT, 1990). 
 

 

b) Instalação do suporte (peças 
suspensas) 

c) Carregamento gradativo          d) Carregamento total 
inicial(80kg) 

FIGURA 36: Suporte de aplicação da carga suspensa: instalação e carregamento realizados no protótipo EVA1 
 

De acordo com o ensaio realizado, relacionam-se os requisitos e critérios de desempenho 

correspondentes. 



Requisito 

 

 

As paredes externas e divisórias internas devem apresentar resistência mecânica aos 

esforços produzidos por cargas provenientes de peças suspensas como armários, prateleiras, 

etc., e suas deformações devem manter-se dentro dos limites aceitáveis compatíveis com as 

condições de utilização previstas. 

 

 

Critério 

 

 

Aplica-se às paredes externas e internas com ou sem função estrutural que 

provavelmente receberão cargas provenientes de armários, lavatórios, prateleiras, etc. Após a 

parede estar submetida a carga durante 24horas não podem ocorrer as seguintes prescrições: 

deformações horizontais maiores que h/500, onde h é a altura da parede; deformações 

horizontais residuais maiores que h/2000, onde h é a altura da parede; arrancamento dos 

fixadores ou elementos de fixação; rupturas, fissuras, escamações, nos locais de transferência 

das cargas (região onde são fixados os discos de aço) ou qualquer tipo de dano fora da região 

de aplicação da carga. É aceito na região de aplicação da carga o aparecimento de pequenas 

indentações ou amassamentos. 

 

 

 

 



3.4 Solicitações transmitidas em paredes por fechamento brusco de portas 

 

 

Descrição 

 

 

Neste ensaio verifica-se o comportamento de paredes devido à interação de portas 

quando estas são submetidas a fechamentos bruscos por manobras anormais como, por 

exemplo, batidas das portas devido à ação do vento. A aparelhagem do ensaio é baseada na 

norma NBR 8054/1983. 

 

O procedimento do ensaio consistiu em aplicar perpendicularmente ao plano da porta, 

uma força de cerca de 147 N (15kgf) no sentido de provocar o seu fechamento. A folha, antes 

da aplicação da força, foi mantida aberta num ângulo de 60° com o plano do batente (Figuras 

37a e b). Realizaram-se 10 fechamentos bruscos e, após cada um deles, foram inspecionadas, 

tanto a parede no seu entorno, quanto a porta para registro das ocorrências. O local de 

aplicação da força foi na maçaneta da própria porta (Figura 37d), atendendo a condição de 

que deve ser em qualquer ponto situado a 1000mm do bordo inferior da folha e a 45mm do 

seu bordo vertical. 

147 KN

60
o

 

a) Desenho esquemático para realização do ensaio 



 
b) posicionamento da porta 
antes dos fechamentos 

c) dispositivos utilizados durante o ensaio d) local da aplicação da 
força na porta 

FIGURA 37: Realização do ensaio de fechamento brusco de porta 
 

A aparelhagem para aplicação da força foi constituída de um sistema composto por 

fios de aço, roldanas e suporte para colocação de um contrapeso, de forma que fosse aplicada 

a força requerida (Figura 37c). O fio de aço foi colocado de forma que quando a porta 

chegasse a 3cm de seu fechamento, a força aplicada não estava mais atuando. 

 

 

Requisito 

 

 

As paredes não devem apresentar avarias graves nem rupturas submetidas a 

solicitações transmitidas por portas externas, como fissurações, destacamento no encontro 

com o marco, cisalhamento na região de solidarização do marco ou destacamento entre as 

juntas. 

 

 

 

 

 



Critério 

 

 

Nas paredes externas e internas com ou sem função estrutural, quando submetidas à 

ação transmitida por fechamento brusco, não deve haver rupturas, fissurações, destacamentos 

ou cisalhamento no contorno do marco. 

 

 

3.5 Impactos de corpo duro e corpo mole em paredes do protótipo 

 

 

Os ensaios de avaliação dos impactos de corpo duro e impactos de corpo mole são 

baseados nos documentos do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e na 

norma MB-3256 (Divisórias leves internas moduladas – Verificação da resistência a 

impactos) da ABNT. 

 

De acordo com o IPT os métodos de avaliação do desempenho estrutural são 

entendidos como métodos uniformizados que permitem verificar se um determinado produto 

atende aos requisitos e critérios de desempenho para ele fixados. 

 

 

 

 

 

 

 


