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ALVENARIA ESTRUTURAL

Descrição

As alvenarias da torre de apartamentos são estruturais, 
ou seja, fazem parte do sistema estrutural do edifício. Por 
esse motivo, quaisquer alterações em  paredes internas 
ou externas (abertura de vãos independentemente  das di-
mensões, remoção total ou parcial de paredes, criação de  
sulcos etc.) estão terminantemente proibidas.

Os materiais utilizados na estrutura e revestimento das pa-
redes são de  naturezas diversas, possuindo diferentes co-
eficientes de elasticidade, de  resistência e dilatação térmi-
ca. Assim sendo, diante de variações bruscas  da tempera-
tura ambiente, da acomodação natural da estrutura causa-
da pela  ocupação gradativa do edifício, bem como quando 
submetidos a cargas específicas, podem se comportar de 
forma diferente, o que poderá eventualmente  acarretar o 
aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) localizadas 
no  revestimento das paredes e tetos, fato este que não 
compromete de forma  alguma a segurança da edificação. 
Com relação às paredes externas, se  não provocarem in-
filtração para o interior do edifício, são essas fissuras  con-
sideradas aceitáveis e normais. As fissuras que não geram 
infiltração  deverão ser tratadas pela administração quando 
do processo de manutenção  preventiva da edificação.

Cuidado de uso

• Não permita, em hipótese alguma, a retirada (total ou 
parcialmente)  de qualquer elemento estrutural (lajes, 
vigas, pilares, etc.), nem a  permanência de sobrecar-
ga que ultrapasse o determinado em projeto,  pois isso 
poderá abalar a solidez e segurança do edifício e gerar  
fissuras.

• Intervenções na estrutura somente poderão ser efetu-
adas mediante  projeto de profissional legalmente ha-
bilitado e especializado. O  construtor e o responsável 
técnico pelo projeto estrutural deverão ser consultados 
antes das intervenções.

• O desconhecimento por ambos do fato torná-los-à 
isentos de responsabilidade por danos decorrentes 
das intervenções.

• Mantenha os peitoris dos caixilhos limpos, para que 
em épocas de  chuva a fachada não fique suja com de-
tritos acumulados no peitoril.  Nos locais onde houver 
deterioração ou remoção do revestimento, a  restau-
ração deve ser feita por mão-de-obra especializada.

• Sempre verifique se os materiais usados na limpeza 
não atacarão os acabamentos dos elementos presen-
tes na fachada.



• Observe, antes de executar perfurações, consulte 
sempre os projetos e  detalhamentos do imóvel. No 
caso de fixação de peças ou acessórios,  use apenas 
parafusos com buchas apropriadas, evitando pregos e  
martelo, pois esses materiais aumentam as chances 
de aparecimento  de fissuras.

• Sempre se deve ter os projetos durante a instalação de  
mobiliário ou outros objetos fixados na parede, para 
que sejam  evitados furos nas tubulações de água, es-
goto ou energia elétrica. Em  caso de furo na parede 
que danifique a tubulação hidrossanitária, é  neces-
sário fechar imediatamente o registro que alimenta o 
ramal e  contatar encanador para fazer o reparo.

• Evite choques de intensidade não previstos na alve-
naria.

• Evite o contato direto de matéria orgânica, substân-
cias ácidas e  produtos químicos sobre a superfície 
do concreto.

• Na ocorrência de infiltração, procure sanar imediata-
mente o problema.

• Nas paredes, pode ocorrer o surgimento de mofo por 
falta de ventilação  nos períodos e inverno ou chuva, 
principalmente em ambientes  confinados. Especial-
mente no caso de paredes de vedação externa  e de 
divisa com ambientes molhados, tome o cuidado de 
deixar um  espaço ventilado, ou aplique material ve-
dante entre a parede e o referido elemento. Manter 
sempre os ambientes bem ventilados evita o apareci-
mento de mofo e/ ou bolores e a danificação da pare-
de. 

• No caso do surgimento do mofo, use detergente, for-
mol ou água  sanitária dissolvidos em água. Manter o 
ambiente bem ventilado, bem  como usar desumidifi-
cadores ajudam a controlar o aparecimento de  fun-
gos.

• Recomenda-se que as manutenções de fachada se-
jam realizadas por  empresas idôneas com abertura 
de Anotação de Responsabilidade  Técnica (CREA) 
por um engenheiro civil.

• Não aplique produto químico sobre as juntas de dila-
tação.

• Não utilize produtos abrasivos ou ácidos na limpeza 
de áreas com  juntas de dilatação. Tais produtos po-
dem comprometer a vida útil do  material.



• Não aplique jatos de alta pressão sobre as juntas de 
dilatação.

• É terminantemente proibido perfurar e enrijecer as jun-
tas de dilatação.

Manutenção preventiva

Anualmente

• Vistorie, certificando da proliferação de fungos, inexis-
tência de furos  e aberturas de vão não previstos no 
projeto original e impacto na  alvenaria.

• Inspecione a ocorrência de infiltrações.

• Vistorie as alvenarias quanto à existência de sobrecar-
ga devido à Fixação de estantes, prateleiras, armários, 
etc.

• Realize análise visual e tátil de pontos falhos principal-
mente nos encontros com o rejuntamento cimentício 
das juntas de dilatação.

• Verifique visual e tatilmente o material das juntas, veri-
ficando a  presença de bolhas, fissuras ou o resseca-
mento do produto.

• Analisar visualmente as juntas de dilatação na estrutu-
ra metálica e  cobertura.

Perda de garantia

• Todas as condições descritas no capítulo Garantias e 
Manutenções, item Perda de Garantia, do manual.

• Reforma ou alteração sem aprovação da construtora.

• Demolição de paredes ou mudança da posição origi-
nal.

• Abertura de vãos não previstos no projeto original.

• Fixações não previstas.

• Limpeza com jato de alta pressão numa distância dife-
rente do  recomendado.

• Uso de produtos abrasivos e alcalinos, quando da lim-
peza.

• Remoção ou substituição do revestimento que acarre-
tem em maior absorção do calor.

• Sobrecarga na parede além do limite normal de utili-
zação previsto.

• Impactos não previstos ou acima da carga permitida.

• Se não for realizada a repintura no prazo previsto.

• Não comunicar ocorrência de infiltrações.

• Aplicação de produtos abrasivos ou ácidos nas juntas 
de dilatação.

• Execução de limpeza com uso de máquinas com ex-
cesso de pressão  de água nas juntas de dilatação.

• Perfuração na junta de dilatação.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção  preventiva necessária.


