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RESUMO 

Pouco se conhece sobre a real contribuição do chapisco e do revestimento na 

capacidade resistente das alvenarias. As normas técnicas, por precaução, 

desconsideram a contribuição deste subsistema (revestimento) na determinação da 

resistência à compressão das alvenarias. Este artigo apresenta uma análise sobre os 

resultados de ensaios do comportamento compressivo de paredinhas de alvenaria de 

blocos cerâmicos considerando a contribuição das camadas de chapisco e de 

revestimento na capacidade resistente de paredes executadas com o processo 

construtivo de alvenaria de vedação. 

Palavras-chave: reforços em alvenarias, comportamento compressivo de paredinhas,  

alvenaria resistente. 

IMPORTANCE OF THE SLURRY MORTAR AND PLASTER ON THE RESISTANT  
CAPACITY OF MASONRY 

ABSTRACT 

Little is known about the actual contribution of slurry mortar and plaster on the 

resistant capacity of masonry. The codes, as a precaution, disregard the contribution of 

this subsystem (coating) in determining the compressive strength of the masonry. This 

work presents an analysis of the test results of compressive behavior of ceramic 
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masonry wallets considering the contribution of the slurry mortar and plaster on the 

resistant capacity of walls performed with the construction process of non structural 

masonry.  

Key-words: masonry reinforcements, compressive behavior of wallets, non structural 

masonry. 
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1. INTRODUÇÃO  

As edificações construídas com o processo alvenaria resistente mostraram sua 

fragilidade ao se efetuar as análises das causas dos colapsos de diversos edifícios 

construídos ao longo de quatro décadas na região metropolitana do Recife.  

Nas últimas duas décadas, mais de dez edificações com estas características sofreram 

colapso, parcial ou total, e em dois casos o colapso causou vítimas fatais (OLIVEIRA e 

PIRES SOBRINHO, 2005). Atualmente tem-se um cenário preocupante na região que se 

caracteriza pela existência de dezenas de prédios interditados por não oferecerem 

condições de segurança adequadas aos usuários. 

Este tipo de edificação não encontra amparo técnico normativo e sua construção se 

processa usualmente de forma empírica, sendo comum se constatar a existência de 

uma significativa variabilidade na tipologia de suas fundações, na estruturação das 

lajes e nas caixas de escada. Também é  frequente a ocorrência de edificações sem a 

presença de pilares de concreto armado e, algumas vezes, há edificações sem cintas de 

amarração no nível das lajes (PIRES SOBRINHO, 2007). Estas características, quando 

combinada com a deficiente qualidade dos materiais de construção utilizados, 

possibilitam a criação de um quadro crítico que não raras vezes pode provocar ruptura 

brusca e colapso progressivo da edificação.  

Neste trabalho é analisada  a influência da espessura e da dosagem da argamassa de 

revestimento no comportamento compressivo de paredinhas de alvenaria com blocos 

cerâmicos com e sem a incorporação de malha de aço no seu interior.  

Os resultados obtidos no âmbito do projeto FINEP-HABITARE-MOREAR (OLIVEIRA; 

PIRES SOBRINHO; SILVA, 2010) possibilitaram conhecer o real comportamento das 

alvenarias submetidas a carregamentos compressivos, bem como a influência que os 

revestimentos com argamassa em alvenaria de blocos cerâmicos geram nos 

protótipos, fornecendo elementos para o desenvolvimento de modelos para 

recuperação dos prédios que foram executados com este tipo de processo construtivo. 

NOTA: Os autores designam alvenaria resistente a alvenaria construída com blocos, caracterizados pelas Normas como de 

vedação, sendo utilizado com a função estrutural 
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2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A metodologia para o desenvolvimento dos estudos foi realizada nas seguintes etapas:  

2.1 Materiais e componentes 

As alvenarias estudadas foram construídas com blocos cerâmicos vazados de oito furos  

e argamassa mista de cimento, cal e areia. A seguir estão apresentados os ensaios de 

caracterização dos materiais e componentes utilizados. 

2.1.1 Blocos cerâmicos 

As características dimensionais dos blocos estão apresentadas na Tabela 1, obtidos 

segundo NBR 15270-3. 

Tabela 1 - Características geométricas dos blocos cerâmicos ensaiados 

Comprimento (cm) 19,0 

Largura (cm) 9,0 

Altura (cm) 19,0 

Volume bruto (cm3) 3.249,00 

Volume líquido (cm3) 1.552,68 

Resistência à compressão (MPa) 2,15 

 

A Figura 1 mostra a forma de ruptura típica deste tipo de bloco. 

Figura 1 – Etapas de ruptura no ensaio de compressão dos blocos cerâmicos 

 

2.1.2 Areias e argamassas  

A areia utilizada na confecção das argamassas de assentamento e revestimentos dos 

modelos ensaiados é a usualmente encontrada na região metropolitana do Recife e 

todo o lote foi adquirido da mesma jazida. A caracterização foi feita quanto à 
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granulometria, ao coeficiente de inchamento, à massa específica, à umidade crítica, à 

massa unitária, à dimensão máxima característica e teor de materiais pulverulentos. A 

Tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização da areia utilizada. 

Tabela 2 - Características da areia natural utilizada 

Dimensão máxima característica (mm) 4,80 

Módulo de finura 3,20 

Massa unitária (g/cm3) 1,42 

Massa específica (g/cm3) 2,60 

Inchamento 1,25 

Umidade crítica (%) 3,00 

Teor de material pulverulento (%) 1,26 

 

As argamassas utilizadas, tanto no assentamento dos blocos quanto no revestimento, 

foram definidas a partir de uma mistura de cimento, cal e areia na proporção 1:1:6 (em 

volume). A Tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização da 

argamassa utilizada, obtidas através de ensaios de 15 corpos de prova cilíndricos, que 

corresponde à argamassa tipo N da ASTM (ASTM C-270, 2003).  

Tabela 3 - Caracterização da argamassa de traço 1:1:6 

Item Valores  médios 

Resistência à compressão – MPa 5,8 

Resistência à tração por compressão diametral – MPa 0,40 

Densidade no estado endurecido – g/cm3 2,11* 
* NBR 13278-Argamassa para assentamento e revestimento de paredes- Determinação da densidade de massa e teor de ar incorporado 

 

Os corpos de prova de argamassa foram ensaiados em conformidade com as normas 

brasileiras NBR 7215 (1997) e NBR 7222 (1994), conforme ilustrado na  
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Figura . A quantidade de cimento utilizada nas argamassas foi de 220 kg/m3 para o 

traço 1:1:6 e 150 kg/m3 para o traço 1:2:9 e de 300 Kg/m3  para o traço 1:0,5:4,5. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Ensaios de compressão simples e compressão diametral 
dos corpos de prova de argamassa 

 

2.2 Modelagem dos experimentos  

Um programa experimental para o estudo da capacidade de carga compressiva foi 

desenvolvido em paredinhas de alvenaria de blocos cerâmicos. A paredinha foi 

considerada como elemento representativo da parede, ao invés do prisma, porque ela 

aproxima melhor o comportamento da parede real, já que considera a influência da 

argamassa de rejuntamento vertical entre os blocos cerâmicos, situação que não é 

encontrada nos prismas nas dimensões normativas. 

Foram confeccionadas e ensaiadas 90 paredinhas em alvenaria nas dimensões 0,09 m 

x 0,60 m x 1,20 m, utilizado blocos cerâmicos de oito furos com dimensões de 9 cm x 

19 cm x 19 cm, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, na dosagem 

volumétrica de 1:1:6. A Tabela 4 apresenta os elementos característicos dos protótipos 

ensaiados. 

Tabela 4 – Grupos de paredinhas ensaiadas 

Tipo 
Nº de 

Exemplares 

 
Argamassa de 
assentamento 

 
Chapisco 

 

 
Argamassa de 
revestimento 

Revestimento 
em cada face 

(cm) 
Obs. 
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1 15 1 : 1 :6 - - - aparente 

2 15 1 : 1 :6 1 : 3 - - chapiscada 

3 15 1 : 1 :6 1 : 3 1 : 2 : 9 1,5 revestida 

4 15 1 : 1 :6 1 : 3 1 : 2 : 9 3,0 revestida 

5 15 1 : 1 :6 1 : 3 1 : 1 : 6 3,0 revestida 

6 15 1 : 1 :6 1 : 3 1 : 0,5 : 4,5 3,0 revestida 

 

 

A Figura 3 apresenta a disposição dos grupos de paredinhas que foram ensaiadas.  

Figura 3 - Esquema de diferentes situações das paredinhas ensaiadas 

 

2.2 Materiais e componentes  

Os blocos cerâmicos utilizados são caracterizados pela norma NBR 15270-1 como de 

vedação com oito furos prismáticos nas dimensões de 9 cm x 19 cm x 19 cm. Estes 

blocos quando ensaiados segundo a NBR 15270-3 apresentam comportamento frágil. 

Foram utilizadas argamassas mistas de cimento, cal e areia, na dosagem volumétrica 

de 1:1:6 para assentamento dos blocos na confecção das alvenarias e nas dosagens de 

1:2:9; 1:1:6 e 1:0,5:4,5 para revestimentos, conforme registrado na Tabela 4. 

Os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais estão apresentados na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores da resistência das argamassas e blocos  

Material/Componente 
Características do 

corpo de prova 

Resistência à 
compressão 

média 
(MPa) 

Bloco cerâmico 8 furos 9 cm x 19 cm x 19 cm 2,15 

Argamassa 1:2:9  Ф = 5 cm, h=10 cm 4,00 

Argamassa 1:1:6 Ф = 5 cm, h=10 cm 5,80 

Argamassa 1:0,5:4,5   Ф = 5 cm, h=10 cm  6,23 

 

2.3 Confecção e manuseio das paredinhas 

As paredinhas foram confeccionadas em etapas de três fiadas/dia utilizando 

argamassa de assentamento na espessura uniforme de 1,0 cm. Foram construídas 

sobre perfis metálicos H de 8”, para facilitar o transporte e manuseio. As paredinhas 

armadas com malha foram assentadas sobre os perfis metálicos preenchidos com 

concreto, para possibilitar o revestimento da paredinha após a colocação da tela. A 

Figura a 4 mostra as etapas de confecção das paredinhas. 

Figura 4 - Etapas de revestimento, chapisco e mestras, chapada e sarrafeamento 

 

O tratamento de capeamento e preparação das paredinhas para ensaio exigiu o 

desenvolvimento de equipamentos e dispositivos de transporte e manuseio especiais. 

A Figura 5 exemplifica alguns destes dispositivos com respectivo manuseio e 

tratamento. 

Figura 5 - Detalhes do tratamento e manuseio das paredinhas para ensaio 
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2.4 Realização dos ensaios de resistência à compressão 
 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados em um pórtico de reação com 

controle de carga e deslocamento através de mecanismo de servo-motor. Estruturado 

na forma de quadro auto-reativo, possui três macacos hidráulicos de 500 kN de carga e 

curso de 200 mm. A Figura 6 apresenta a disposição esquemática do pórtico de reação 

e detalhes dos equipamentos e dispositivos utilizados nos ensaios.  

Figura 6 - Diagrama esquemático do pórtico de reação e dispositivos de ensaio 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISES 
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As Tabelas 6 a 8 apresentam os resultados obtidos nos ensaios de resistência à 

compressão das paredinhas, destacando os valores da média, desvio padrão e 

coeficiente de variação para cada grupo. 

 

 

 

 

Tabela 6 – Resultados - Carga para ocorrência da primeira fissura no bloco 

Protótipo 
Carga média 

para 1ª Fissura 
no bloco (kN) 

Dispersão 
Carga para 

1ª Fissura no 
bloco (kN) 

Desvio 
padrão 

(kN) 

COV 
(%) 

Sem revestimento 4,14 1,16 27,9 2,23 

Com chapisco 6,79 1,96 28,8 3,56 

Rev: 1:2:9, esp 1,5 cm 8,53 2,27 26,6 4,78 

Rev: 1:2:9, esp 3,0 cm 9,61 3,45 35,9 3,92 

Rev: 1:1:6, esp 3,0 cm 10,55 4,34 41,1 3,39 

Rev: 1:0,5:4,5, esp 3,0 cm 17,03 5,42 31,8 8,09 

 

Tabela 7 – Resultados - Carga para ocorrência da primeira fissura no revestimento 

Protótipo 

Carga média de 
1º Fissura no 
revestimento 

(kN) 

Dispersão Carga de 1º 
Fissura no 

revestimento  
(kN) 

Despav 
(kN) 

COV 
(%) 

Sem revestimento --- ---- ---- ----- 

Com Chapisco ---- ---- ---- ---- 

Rev: 1:2:9, esp 1,5 cm Não observado ----- ---- ---- 

Rev: 1:2:9, esp 3,0 cm 12,37 3,40 27,5 6,76 

Rev: 1:1:6, esp 3,0 cm 13,31 4,87 36,3 5,27 

Rev: 1:0,5:4,5, esp 3,0 cm 24,08 4,26 17,7 17,05 

 

Tabela 3 - Resultados - Carga de ruptura das paredinhas 

Protótipo 
Carga média 
de ruptura 

(kN) 

Dispersão Carga 
ruptura  

(kN) 
Despav 

(kN) 
COV 
(%) 

Sem revestimento 5,63 0,87 15,4 4,19 
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Com chapisco 8,49 1,63 19,2 5,80 

Rev: 1:2:9, esp 1,5 cm 13,04 2,44 18,7 9,01 

Rev: 1:2:9, esp 3,0 cm 15,65 1,61 10,3 12,99 

Rev: 1:1:6, esp 3,0 cm 16,83 3,33 19,8 11,34 

Rev: 1:0,5:4,5, esp 3,0 cm 26,22 4,27 16,3 19,17 

 

A ruptura da maioria das paredinhas ocorreu no septo dos blocos, sendo 

posteriormente acompanhadas de fissuras na interface revestimento/chapisco, como 

mostra a  Figura 7. 

 

Figura 7– Forma de ruptura das paredinhas revestidas com argamassa 

 

Da análise comparativa dos resultados podem ser feitas as seguintes considerações: 

3.1 Influência do chapisco 

Foi observado que a simples aplicação do chapisco, com espessura média de 5 mm, foi 

responsável por um acréscimo médio de 50,7% na carga de ruptura das paredinhas, 

sem no entanto alterar a forma brusca de ruína.  

O Gráfico 1 mostra a influência do chapisco na resistência média de ruptura das 

paredinhas . 

Gráfico 1- Resistência à compressão de paredinhas, sem e com chapisco 



12 
X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS 

Fortaleza, 7 a 9 de maio de 2013   -  ISSN 2238-0191 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Analisando o comportamento compressivo das paredinhas ensaiadas, ver Gráfico 2 , é 

possível observar que há um aumento da inclinação da curva carga x deslocamento 

(rigidez). A rigidez média das paredinhas sem chapisco é da ordem de 17.280 KN.m/m, 

enquanto as paredinhas com chapisco é da ordem de 21.600 KN.m/m, representando 

um aumento da ordem de 25%.  

Gráfico 2- Comportamento compressivo de paredinhas, sem  e com  chapisco 

 
 

Os resultados mostram que as camadas de chapisco, mesmo apresentando pequena 

espessura, cerca de 10% da área dos blocos, fez elevar a capacidade resistente da 

paredinha em cerca de 50% e a rigidez em 25%  sem, no entanto, alterar a forma de 

ruptura brusca da alvenaria.  

 3.2 Influência da dosagem da argamassa de revestimento 
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Procedendo-se uma análise comparativa dos resultados em paredinhas revestidas com 

3,0 cm de argamassa de diferentes dosagens, 1:2:9 (fraco), 1:1:6 (médio) e 1:0,5:4,5 

(forte), foi possível observar um discreto aumento na capacidade resistente das 

paredinhas, da ordem de 7,5%, entre a argamassa de traço fraco para a argamassa de 

traço médio, e um considerável aumento, da ordem de 55,8%, entre a argamassa de 

traço forte para a argamassa de traço médio. O Gráfico 3 mostra o comportamento 

das paredinhas revestidas com diferentes traços.   

 

 

 

 

Gráfico 3- Resistência à compressão de paredinhas, revestidas em diferentes traços 

 

 

Analisando o comportamento compressivo das paredinhas ensaiadas, ver Gráfico 4, é 

possível observar que há um aumento da rigidez das paredinhas revestidas com o 

aumento da dosagem de cimento na argamassa. As paredinhas revestidas com 

argamassa de traço 1:2:9 apresentaram rigidez média da ordem de 48.000 KN.m/m, 

enquanto que as revestidas com argamassa  no traço 1:1:6 apresentaram rigidez média 

da ordem de   58.000KN.m/m, correspondendo ao acréscimo da ordem de 21%. Já a 

revestida com argamassa no traço 1:0,5:4,5 apresentou rigidez média da ordem de 

64.000KN.m/m, representando um acréscimo de 10% em relação à anterior.  
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O aumento da dosagem de cimento das argamassas de revestimento produz um 

aumento da capacidade de carga e da rigidez das alvenarias, sem, no entanto, alterar a 

forma de ruptura brusca das alvenarias revestidas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4– Comportamento compressivo de paredinhas, revestidas com diferentes 
traços 

 
  
 
3.3 Influência da espessura do revestimento 

Procedendo a análise comparativa da resistência média em função da espessura das 

paredinhas revestidas no traço 1:2:9, nas espessuras 1,5 cm e 3,0 cm, pode ser 

observado que a carga de ruptura cresceu com o aumento da espessura, No Gráfico 5 
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é possível observar que este aumento foi da ordem de 8,5 %, entre a espessura de 1,5 

e a de 3,0 cm. Os incrementos na carga ruptura em relação às paredes revestidas 

apenas com chapisco foram de 58 %   e   72 %, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 5 – Resistência à compressão de paredinhas revestidas com  
                     argamassa no traço 1:2:9, com diferentes espessuras 

 

 

4.  CONCLUSÕES 

O revestimento em argamassa nas paredes de alvenaria produz um aumento da 

capacidade resistente e da rigidez das paredes, sendo este incremento crescente com 

a espessura e ao maior consumo de cimento da argamassa. 

A incorporação de revestimento em argamassa não altera a forma de ruptura das 

alvenarias, que acontece de forma brusca, porém sendo constatado que há uma 

efetiva participação do revestimento no comportamento compressivo de paredes.   
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Há de se considerar que, os incrementos de resistências expressos em percentuais, 

dependem da resistência do bloco empregado. Para blocos de resistências inferiores 

os incrementos serão maiores, ocorrendo o contrário para blocos de resistências 

superiores.  
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