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RESUMO 
 

A Alvenaria Estrutural é um processo construtivo racionalizado, no qual os elementos 
que desempenham a função estrutural são de alvenaria. Este processo necessita de um 
criterioso detalhamento e da compatibilização entre os diversos projetos, de forma a obter um 
aumento de produtividade do trabalho nos canteiros de obras e redução de desperdícios. Desta 
forma, a coordenação modular é um procedimento absolutamente fundamental para que uma 
edificação em alvenaria estrutural possa resultar econômica e racional. Neste artigo apresenta-
se um programa, intitulado AlvMod, que permite a geração das duas primeiras fiadas de forma 
automática ou através da interação com o usuário. O programa também possibilita a geração 
automática de elevações e a inserção de detalhes relacionados à alvenaria estrutural, como o 
quantitativo de blocos e o posicionamento de armaduras. A utilização desta ferramenta 
propicia um aumento da produtividade e da padronização dos projetos, apresentando grande 
eficiência, facilidade de uso e rapidez na avaliação de projetos de alvenaria estrutural. 

 
 
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 
O processo construtivo em alvenaria estrutural tem sido amplamente empregado em 

grande parte do mundo devido às suas inúmeras vantagens, quando comparados com os 
processos construtivos tradicionais. É um processo racionalizado, no qual, em vez de vigas e 
pilares, os elementos que desempenham a função estrutural são de alvenaria, projetados e 
dimensionados de acordo com certos modelos matemáticos disponíveis em normas 
específicas, como a NBR 10837 (ABNT, 1989) – Cálculo de Alvenaria Estrutural de Blocos 
Vazados de Concreto. 

Atualmente, no Brasil, o processo construtivo em alvenaria tem experimentado um 
grande impulso. É crescente o número de empresas que têm se preocupado mais com os 
custos, acelerando as pesquisas e a utilização de novos materiais. Assim, a alvenaria não-
armada de blocos vazados de concreto tem sido das mais promissoras, tanto pela economia 
proporcionada como pelo número de fornecedores existentes.  

                                                           
1 Aluno de Graduação  
† Autor para quem a correspondência deverá ser enviada (daviufv@yahoo.com.br) 
2 Professora Adjunta 
3 Engenheiro Civil  



 

28 Engenharia Civil • UM                             Número 34, 2009 

A principal vantagem da alvenaria estrutural está na simplificação do processo 
construtivo, reduzindo etapas e mão-de-obra, com conseqüente redução do tempo de 
execução. A aplicação da técnica de coordenação modular se constitui no primeiro passo para 
a racionalização da construção em alvenaria estrutural. Esta técnica implica em estabelecer 
todas as dimensões da edificação como múltiplos ou submúltiplos da unidade básica (bloco), 
evitando cortes, desperdícios e improvisações. 

Dessa forma, a modulação torna-se um procedimento absolutamente fundamental para 
que uma edificação em alvenaria estrutural seja econômica e racional, devendo ser tratada na 
fase de projeto. 

O presente trabalho teve como objetivo implementar uma ferramenta computacional 
para geração automática de modulação em edificações de alvenaria estrutural e efetuar o 
cálculo automático dos quantitativos de materiais, utilizando técnicas de CAD (AutoLISP e 
DCL). O programa permite a geração das duas primeiras fiadas e a representação das vistas 
das paredes estruturais, a partir da modulação realizada previamente, com o auxílio de 
computação gráfica. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1. A importância do projeto na alvenaria estrutural 

 
Em relação ao processo construtivo tradicional, a alvenaria estrutural busca um 

aumento na produtividade do trabalho nos canteiros de obras e a redução de desperdícios, 
sendo imprescindível um maior detalhamento dos projetos e a compatibilização entre os 
mesmos. 

 Deve se considerar que na alvenaria estrutural existe uma grande interdependência de 
vários projetos, como o arquitetônico, o estrutural e o de instalações, pois a parede, além da 
função estrutural, é também um elemento de vedação e deve conter os diversos componentes 
estruturais, hidráulicos e elétricos, dentre outros. 

A técnica de coordenação modular pode ser aplicada, tendo em vista que os blocos 
possuem dimensões conhecidas e de pequena variabilidade. Essa técnica consiste em se 
definir todas as dimensões da obra, verticais ou horizontais, como múltiplos das dimensões da 
unidade (bloco), prevendo-se inclusive as armações e demais instalações. Dessa forma, 
evitam-se cortes e desperdícios durante a execução da obra, sendo esse procedimento uma 
etapa fundamental do processo de racionalização como um todo.  

 
2.2. Princípios da modulação e amarração 

 
A modulação consiste em um sistema de medidas das quais os elementos da edificação 

são múltiplos ou submúltiplos, resultando em um sistema coordenado dimensionalmente. Para 
se obter uma perfeita modulação é necessário trabalhar com as medidas dos blocos desde a 
concepção dos espaços. 

É importante ressaltar a necessidade do trabalho conjunto do arquiteto com o projetista 
estrutural, para que não haja interferência entre os projetos. 

 A adoção de coordenação dimensional tem diversas vantagens, como: 
 
• simplificação da atividade de elaboração do projeto;  
• padronização dos materiais e componentes; 
• facilidade na utilização de técnicas pré-definidas, facilitando inclusive o controle da 

produção; 
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• redução de desperdícios com adaptações; 
• maior precisão dimensional; 
• diminuição de erros de mão-de-obra, com conseqüente aumento da qualidade e da 

produtividade. 
 
Para iniciar o processo de modulação, parte-se da escolha das dimensões do bloco. É 

recomendável que o comprimento do bloco seja múltiplo de sua largura. Este fato evita o uso 
de blocos especiais, que podem elevar o custo final da obra. Porém, quando isto não é viável, 
é possível empregar blocos especiais que garantam a amarração eficiente da alvenaria. 

A modulação de paredes significa acertar suas dimensões em planta e também o pé-
direito da edificação, em função das dimensões das unidades, de modo a evitar cortes ou 
ajustes necessários à execução das paredes. 

Para que haja uma melhor distribuição de cargas entre as paredes, produzindo 
uniformização de tensões, é necessária a amarração adequada entre as mesmas. A amarração 
direta consiste no entrosamento alternado entre as fiadas, evitando as juntas a prumo durante a 
modulação de uma planta. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
A primeira etapa do trabalho consistiu de uma revisão bibliográfica sobre o processo 

construtivo em alvenaria estrutural, dando ênfase às sistemáticas de coordenação modular, 
com vistas a fornecer subsídios para o desenvolvimento da ferramenta computacional. 

Paralelamente à etapa anterior, foram estudados os conceitos relativos à utilização das 
linguagens AutoLISP, DCL e de planilhas eletrônicas, com a finalidade de escolher a melhor 
opção para a implementação computacional na plataforma CAD.  

Em seguida, foram analisadas as soluções típicas de modulação, para blocos usuais 
disponíveis no mercado, estudando aspectos e propondo soluções para padronização de 
encontros: parede-parede e lajes-parede. Nesta etapa foram também estudadas as disposições 
mais convenientes para as portas e esquadrias nas paredes estruturais.  

Após estas análises preliminares, foi efetuada a montagem do algoritmo de execução 
da modulação, através de fluxogramas, com vistas à implementação computacional. Nesta 
etapa, os elementos básicos da alvenaria e as soluções típicas adotadas para as interseções 
foram definidos. 

Foi então iniciada a implementação das rotinas relativas às interseções. Estas rotinas 
permitem a geração dos encontros de paredes de forma automática ou através da interação 
com o usuário, caso o mesmo deseje otimizar a solução automática e minimizar as possíveis 
juntas a prumo.  

Definido o modelo a ser adotado para as interseções das paredes, a etapa seguinte 
referiu-se à implementação de um algoritmo para geração automática de elevações das 
paredes e das duas primeiras fiadas. 

Em uma última etapa foi implementado um algoritmo para cálculo automático dos 
quantitativos de materiais utilizados no projeto, com base no próprio detalhamento das 
elevações das paredes estruturais desenvolvidas no aplicativo gráfico.  

Todas as etapas do aplicativo foram desenvolvidas na plataforma CAD, utilizando as 
linguagens AutoLISP e DCL. Desta forma, tem-se em um mesmo arquivo do AutoCAD todas 
as informações relativas a um determinado projeto em alvenaria estrutural, como: definição 
dos encontros, primeira e segunda fiadas, elevações das paredes, disposições construtivas, 
armaduras e quantitativos de materiais. 
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4. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA  AlvMod 
 
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema computacional intitulado AlvMod, 

formado por um conjunto de rotinas em linguagem AutoLISP. As rotinas desenvolvidas, que 
possibilitam a realização de atividades relacionadas à modulação e ao detalhamento do 
projeto executivo de edifícios em alvenaria estrutural, devem ser utilizadas na plataforma 
CAD (AutoCAD), sendo imprescindível que este software já esteja instalado no computador. 

O programa permite modulações para os blocos com as dimensões mais utilizadas 
atualmente no Brasil e, quando necessário, de blocos especiais. As dimensões são: módulo de 
15 cm e largura de 15 cm, módulo de 20 cm e largura de 15 cm, módulo de 20 cm e largura de 
20 cm. Portanto, para a utilização do AlvMod, o usuário deve definir previamente a família de 
blocos que será empregada na construção. A partir dessa escolha, deve-se desenhar as linhas 
de eixo da edificação em um “drawing” novo do AutoCAD, sendo este o dado de entrada 
inicial que o usuário deve fornecer ao programa. 

No desenvolvimento do sistema computacional AlvMod, procurou-se realizar a 
modulação da forma mais automática possível, evitando a interferência do usuário e tornando 
o aplicativo mais eficiente e simples de ser utilizado. Para isto, foram desenvolvidas rotinas 
para facilitar a entrada de dados e permitir a inserção dos encontros de paredes, considerada a 
parte crítica do projeto. A inserção dos encontros pode ser feita automaticamente (sem 
interferência do usuário) ou de forma interativa, podendo ser modificada pelo usuário, até que 
se chegue ao projeto ideal com o menor número possível de juntas a prumo entre as paredes. 

Assim, definidos os encontros entre paredes, o usuário pode automaticamente 
selecionar parede por parede e, desta forma, gerar as elevações, com os respectivos 
detalhamentos das armaduras construtivas. Paralelamente, é possível inserir os blocos entre os 
encontros previamente definidos, resultando na geração automática da primeira e segunda 
fiadas. 

Por último, com apenas um clique, o usuário pode gerar uma lista de materiais 
contendo todos os quantitativos de blocos utilizados. 

 
4.1. Descrição das rotinas desenvolvidas 

 
Rotina inicial. A rotina inicial é acessada digitando-se na linha de comandos do 

AutoCAD a palavra “alvmod”.  
 

 
Figura 1 – Caixa de diálogo de abertura do AlvMod. 
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A Figura 1 apresenta a caixa de diálogo de abertura do programa, que solicita uma 
indicação do usuário quanto a iniciar um novo projeto ou dar continuidade a outro já 
existente. Nessa etapa, as linhas de eixo já deverão estar devidamente traçadas. 

 
Rotina de um novo projeto. Após clicar no botão “Novo” aparecerá a caixa de diálogo 

mostrada na Figura 2, que solicita do usuário a entrada dos dados necessários ao 
desenvolvimento do projeto. 

 

 
Figura 2 – Caixa de diálogo iniciando um projeto. 

 
Rotina do Menu Principal. Clicando no botão “Continuar”, tanto da Figura 1 quanto 

da Figura 2, abre-se uma caixa de diálogo contendo várias opções, que é chamada de Menu 
Principal, como mostrado na Figura 3. Esta rotina tem como finalidade direcionar o usuário às 
etapas do projeto de modulação. 

 

 
Figura 3 – Menu Principal do AlvMod. 

 
Rotina de modulação e blocos. Clicando no botão “Parte 1 - Modulação e Blocos”, 

indicado na Figura 3, é ativada uma nova caixa de diálogo (Figura 4) que solicita do usuário a 
indicação da família de blocos a ser utilizada no projeto. Após clicar no botão “O.K.” o 
AlvMod retorna ao Menu Principal. 
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Figura 4 – Caixa de diálogo de modulação e blocos. 

 
Rotina de definição de paredes. Clicando no botão “Parte 2 - Definir Paredes”, 

mostrado na Figura 3, será ativada a caixa de diálogo da Figura 5. Nela, o usuário deve clicar 
no botão “> Obter” e, logo após, selecionar o conjunto de linhas de eixo que representam 
apenas as paredes estruturais. 

 

 
 

Figura 5 – Caixa de diálogo para a definição das paredes estruturais. 
 
Após clicar no botão “O.K.”, serão desenhados esboços das paredes em planta com sua 

devida espessura anteriormente selecionada e o AlvMod retornará ao Menu Principal para que 
o usuário dê continuidade ao projeto. 
 

Rotina de inserção de portas e janelas. Clicando no botão “Parte 3 - Inserir Portas”, 
mostrado na Figura 3, será ativada a caixa de diálogo destinada à construção das portas 
(Figura 6). Nela, o usuário clica em “> Ponto” para indicar o local de inserção, entra com a 
numeração da porta e suas respectivas dimensões e, clicando em “> Inserir”, a porta é 
desenhada automaticamente na planta da edificação. 

 

 
 

Figura 6 – Caixa de diálogo de inserção de portas. 
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Após clicar no botão “Parte 4 – Inserir Janelas” do Menu Principal, o AlvMod abrirá 
uma caixa de diálogo semelhante à de inserir portas. As funções são basicamente as mesmas, 
sendo que a única diferença é o campo para a indicação do peitoril. 

 
Rotina de geração de encontros de paredes. O botão “Parte 5 – Gerar Encontros de 

Paredes” do Menu Principal ativa uma das mais importantes rotinas do AlvMod, que é a que 
se destina à inserção automática dos blocos nos encontros das paredes estruturais. O usuário 
ainda tem a opção de minimizar a ocorrência de juntas a prumo nas paredes, bastando, para 
isto, clicar em “Modificar os Encontros”, na caixa de diálogo mostrada na Figura 7. As 
paredes que não estiverem perfeitamente moduladas (com junta a prumo) são marcadas com 
um “X” pelo programa, o que facilita ao usuário identificar os encontros de paredes que 
devem ser modificados. Para modificação de encontros, o usuário deve selecionar com um 
clique os blocos do encontro que devem ser automaticamente modificados. 

 

 
 

Figura 7 – Caixa de diálogo para a geração dos encontros de paredes. 
 
Rotina de geração das fiadas e das elevações das paredes. O botão “Parte 6 – Gerar 

Vistas e Fiadas” do Menu Principal abre a caixa de diálogo mostrada na Figura 8. Esta caixa 
de diálogo ativa as principais rotinas do AlvMod, destinadas à criação automática de todas as 
paredes em elevação e também em planta (as duas primeiras fiadas), além da disposição das 
armaduras com finalidade construtiva. De posse dessa disposição, o usuário pode editar os 
valores que achar conveniente. 

 

 
 

Figura 8 – Caixa de diálogo para a geração das fiadas e das vistas das paredes. 
 
Rotina de geração da lista de materiais. Por fim, clicando no botão “Parte 7 – Gerar 

Lista de Materiais” no Menu Principal o usuário poderá inserir no desenho uma tabela, 
também gerada automaticamente pelo AlvMod, contendo uma legenda e o quantitativo dos 
blocos utilizados, classificados por tipo, parede, pavimento e, finalmente, todos os blocos 
existentes na edificação. 
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4.2. Resultados apresentados pelo AlvMod 
 

Seguem os resultados finais de um pequeno projeto de modulação feito com o auxílio 
do AlvMod. A edificação foi definida para a utilização de blocos com dimensões básicas de 
14x19x39cm (espessura de 15cm e módulo de 20cm), que é o mais utilizado no Brasil. 

Na Figura 9, apresenta-se a planta baixa de um edifício residencial multifamiliar, 
apenas como finalidade ilustrativa. Partindo desta planta, foram geradas as linhas de eixo 
desta edificação, que constitui o ponto de partida para utilização deste aplicativo. 

As etapas referentes às partes 1 a 4 são auto-explicativas e, uma vez realizadas, o 
próximo passo refere-se à etapa 5, que correspondente à geração de encontros (cantos e 
bordas).  

Na Figura 10, apresenta-se a geração de encontros, em que os “X” marcados nas 
paredes indicam a presença de juntas a prumo. Para modificar os encontros entre duas paredes 
marcadas com “X”, basta que o usuário selecione com um clique os blocos desse encontro, 
que ele será automaticamente modificado. Este procedimento pode ser realizado 
simultaneamente para todos os encontros a serem modificados, até que as juntas a prumo 
sejam eliminadas ou minimizadas, conforme representado na Figura 11.  

Nas Figuras 12 e 13, são apresentadas as primeira e segunda fiadas, respectivamente.  

DORMITÓRIO I

DORMITÓRIO IIDORMITÓRIO II

COZINHA COZINHA

BANHEIROSALA/ESTARESCADAS/ELEVADOR
SALA/ESTARBANHEIRO

DORMITÓRIO I

não-estrutural
Parede Parede

não-estrutural

 
Figura 9 – Planta Baixa da edificação.  

 

 
Figura 10 – Geração dos encontros: as paredes marcadas com “X” possuem junta a prumo.  
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 Figura 11 – Minimização das juntas a prumo através da intervenção do usuário. 

 
 

 
 Figura 12 – Resultado do AlvMod: 1ª fiada em planta. 

 
 

 
 Figura 13 – Resultado do AlvMod: 2ª fiada em planta. 
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Na Figura 14, são mostradas as elevações de algumas das paredes, geradas 
automaticamente pelo AlvMod. 

 
 

canaleta canaleta canaleta

canaleta canaleta canaletacanaleta canaleta canaleta canaleta canaleta canaleta canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

B-54
canaleta canaleta

canaleta canaleta

B-54

canaleta canaleta

B-54

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta canaletacanaleta canaleta

B-54

B-54

     

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

 
 
 

                  

canaleta canaleta canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta

              

canaleta canaleta canaleta canaleta canaleta canaleta canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

canaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaletacanaleta canaleta

 
 

Figura 14 – Resultado do AlvMod: Elevação das paredes No. 1, 9, 10 e 13. 
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Os quantitativos e a legenda dos blocos gerados automaticamente pelo AlvMod são 
apresentados na Tabela 1: 

 
Tabela 1 – Quantitativo e legenda dos blocos utilizados 

23
26
2
4
1

59
21

Parede Nº 13

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

72
0

12
0
0
0

36
6

Parede Nº 10

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

62
6

23
0
0
0

12
2

Parede Nº 9

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

86
12
19
0
0
0

11
3

Parede Nº 1

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

67

 

QUANTITATIVO FINAL POR PAVIMENTO

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

1936
219
494

4
115
17

683
157

QUANTITATIVO FINAL DA EDIFICAÇÃO

TIPO QUANT.

Bloco Inteiro 14x19x39
Meio Bloco 14x19x19
Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39
Meio Bloco Canaleta 14x19x19
Bloco e Meio 14x19x54
Bloco e Meio Canaleta 14x19x54
Bloco Especial 14x19x34
Bloco Especial Canaleta 14x19x34

11616
1314
2964

24
690
102

4098
942

IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS

Bloco Inteiro 14x19x39

Meio Bloco 14x19x19

Bloco Inteiro Canaleta 14x19x39

Meio Bloco Canaleta 14x19x19

Bloco e Meio 14x19x54

Bloco e Meio Canaleta 14x19x54

Bloco Especial 14x19x34

Bloco Especial Canaleta 14x19x34

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O programa desenvolvido, denominado AlvMod, permite a modulação de edifícios em 
alvenaria estrutural utilizando a plataforma CAD. Foram utilizadas as linguagens AutoLISP e 
DCL, com o intuito de se ter uma interface de fácil utilização e compreensão por parte do 
usuário. 

O ponto de partida para a utilização do programa são as linhas de eixo referentes ao 
projeto arquitetônico. Optou-se por utilizar as linhas de eixo, tendo em vista que já foi 
desenvolvida pelo Setor de Estruturas do DEC/UFV uma outra ferramenta computacional, 
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denominada Alvestri, para análise e dimensionamento de edifícios em alvenaria estrutural, 
que partiu desse mesmo princípio de se trabalhar com linhas de eixo. No momento, as 
pesquisas estão direcionadas para a integração desses dois sistemas, de modo que se obtenha 
um único sistema que permita o cálculo e a modulação de edifícios em alvenaria estrutural. 

Além da geração automática das elevações das paredes e das fiadas, o aplicativo 
permite o cálculo do quantitativo de materiais de forma automática na mesma plataforma 
utilizada para a modulação. Desta forma, é possível afirmar a viabilidade de se implementar 
programas para modulação de edifícios em alvenaria estrutural utilizando a linguagem 
AutoLISP com o auxílio da linguagem DCL para o AutoCAD. 

Assim, o aplicativo desenvolvido funciona bem e é de fácil utilização. Os resultados 
obtidos são satisfatórios, atendendo às expectativas, tanto na parte de interação com o usuário 
quanto ao que se refere à distribuição automática dos blocos. 

É importante assinalar que a utilização correta do programa exige do usuário o 
conhecimento dos comandos básicos do programa AutoCAD, além, naturalmente, de 
conhecimentos de alvenaria estrutural. 
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