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RESUMO  
Esta pesquisa tem por objetivo comparar a eficiência entre o Bloco de Concreto 
Celular Autoclavado com o Bloco de Concreto Estrutural em habitações populares. Os dados serão 
levantados de um projeto em execução na cidade de Ponta Grossa-PR, será realizado comparativo 
de custos no orçamento total, de produtividade e eficiência entre os dois materiais, com ênfase em 
compreender a viabilidade da utilização do Bloco de Concreto Celular Autoclavado (BCCA). Será 
feita análise de projeto arquitetônico, de modo a comparar o impacto que a escolha da vedação em 
Bloco de Concreto Celular Autoclavado ou em Bloco de Concreto Estrutural causa no espaço 
arquitetônico de uma habitação popular, considerando aspectos econômicos, espaciais, estruturais 
e de eficiência durante o processo de construção da habitação. Para realizar o comparativo técnico-
econômico foi escolhida uma torre de habitações populares assobradadas. Espera-se esclarecer 
aspectos econômicos, arquitetônicos, construtivos e de viabilidade, quanto à utilização do Bloco de 
Concreto Celular Autoclavado em habitações sociais, destacando vantagens e desvantagens do 
material. O estudo se baseará no método de Orçamento Analítico para realizar a análise dos custos 
entre os sistemas de construção.   
  
PALAVRAS-CHAVE: Orçamento; Sustentabilidade; Desempenho.   

  
1 INTRODUÇÃO  

  
Considerando o aumento na demanda na construção civil de habitações populares verifica-

se que cada vez mais é necessário o estudo e análise de implementação de novos sistemas 
construtivos, tanto para suprir a demanda, como para inovar e propiciar aos usuários um maior 
conforto. (BERVIG, 2017)  

Mattos (2006) destaca a importância de considerar o custo como um dos principais aspectos 
a se considerar no momento inicial da obra, para isto conhecer metodologias construtivas mais 
baratas que proporcionem uma melhoria no desempenho da edificação é um grande diferencial 
para o construtor e incorporador.   

O Bloco de Concreto Celular Autoclavado (BCCA) é definido como um concreto leve obtido 
através de um processo industrial, constituído de materiais calcários (cimento, cal ou ambos) e 
materiais ricos em sílica, granulados finamente. Esta mistura é expandida através da utilização de 
produtos formadores de gases, água e aditivos, se for o caso, sendo submetidos à pressão e 
temperatura através de vapor saturado. O concreto celular autoclavado contém células fechadas, 
aeradas, uniformemente distribuídas. (ABNT, 2013).  

As fases de produção que englobam a fabricação do BCCA causam menos impacto no meio 
ambiente do que o Bloco de Concreto Estrutural (BCE), tornando-o um material sustentável, pois 
ajusta-se a diversos tamanhos, o que reduz significativamente o desperdício de materiais na obra. 
Também por se tratar de um material mais leve exige menos da estrutura da edificação, resultando 
em economia com ferragens da estrutura. (KLAUMANN; CARVALHO, 2017).  
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O BCCA possui um custo, se considerar apenas o bloco, mais alto, do que um BCE, porém 
quando analisamos apenas o custo do bloco deixamos de analisar os outros benefícios de conforto 
e economia no uso de revestimentos, pois o BCCA precisa apenas de argamassa como seu 
acabamento, ou seja, analisando o BCCA será possível verificar se a economia gerada com a 
redução de acabamentos possui maior relevância do que o custo gasto com o bloco. (BIANCHINI, 
2016).  

Ferraz (2011) destaca que a construção civil, meio acadêmico e empresas têm se aliado em 
busca do desenvolvimento tecnológico necessário ao setor. Desenvolvimento este que busca 
segurança, conforto, economia e sustentabilidade.   

Portanto, busca-se, por meio desta pesquisa, comparar o impacto nas edificações, quando 
do uso das vedações em BCE ou em BCCA, com vistas ao desempenho de 
cada material e a representatividade no custo final total apresentado no orçamento analítico.   

 

  
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
  

O comparativo técnico-econômico dos materiais Bloco de Concreto Estrutural e Bloco de 
Concreto Celular Autoclavado será realizado a partir da análise orçamentária e técnica, mediante 
avaliação arquitetônica, de ambos os sistemas construtivos.   

O modelo de Orçamento Analítico constitui a maneira mais detalhada e precisa de se prever 
o custo da obra (MATTOS, 2014). Para análise do projeto serão utilizadas como ferramentas os 
softwares AutoCad® e Revit®, que permitirão a análise tridimensional do projeto estrutural e 
arquitetônico, os quais encontram-se em perspectiva nas Figuras 1 e 2. Os projetos foram cedidos 
pela construtora responsável pelos mesmos, localizada na cidade de Ponta Grossa-PR, mesma 
localização do empreendimento.  

  
  

Figura 1:   Projeto Arquitetônico                                              Figura 2:   Projeto Estrutural   

  
 Fonte: Construtora (2019)  

  
Os projetos e orçamentos serão avaliados em dois momentos. No primeiro considerando a 

metodologia construtiva de alvenaria em BCE, e no segundo, utilizando alvenaria estrutural 
com BCCA. Será utilizado software Excel para avaliação das planilhas orçamentárias. O orçamento 
será do tipo analítico, conforme classificação e metodologia de Mattos (2006), no qual serão 
estabelecidos levantamento de quantidades e custos unitários por grupo de serviços, sendo 
calculados os custos diretos e indiretos para a obra em alvenaria estrutural em BCE e para a obra 
com BCCA.  

Para a análise dos projetos arquitetônico e estrutural da habitação social serão utilizados os 
softwares Revit®, Autocad®, ArchiCad® e Sketchup® para criação de modelagens 3D que 
permitam observar as influências que cada insumo causa ao projeto arquitetônico da edificação; 
será possível visualizar o impacto que o material escolhido tem sobre os aspectos volumétricos da 
edificação, e também quantificar o impacto no conforto térmico das unidades habitacionais e prever 
como cada material irá trabalhar ao longo de sua vida útil nessas edificações. Por meio desses 
parâmetros também é possível avaliar como será a qualidade de vida dos usuários dessas unidades 
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diante das diferentes metodologias construtivas. Os projetos estão em conformidade com o Código 
de Obras da Cidade de Ponta Grossa e com a norma técnica da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), NBR 15.575 - Norma de Desempenho de Edificações.  

 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Espera-se que com esta pesquisa sejam identificadas vantagens que o BCCA traz para a 
construção de habitações populares por meio da redução dos custos com revestimentos e 
acabamentos internos e externos, comportamento já observado em outras edificações, como visto 
nas pesquisas de Klaumann e Carvalho (2017).  

  
Figura 3: Vedação com BCCA  
  

  
Fonte: Klaumann e Carvalho (2017)  
  
O comparativo técnico-econômico pretende gerar base teórica para auxiliar na escolha do 

melhor material em projetos de obras populares no Brasil, contribuindo para difundir na construção 
civil novos métodos construtivos. Por meio dos quantitativos e orçamentos levantados será possível 
analisar as metodologias considerando a interferência que a escolha do bloco causa na economia 
da construção da edificação, para que em casos de diferença de valores possa se verificar o custo-
benefício que cada bloco oferecerá para a construção.  

O BCCA é sustentável desde sua fabricação, até a sua execução, pois economiza 
acabamentos, reduzindo a quantidade de material. É um material leve de fácil execução, o que 
acaba reduzindo o desperdício de material pois é mais resistente ao impacto, o que diminui as 
chances de quebra do material. Essas vantagens auxiliam para que o BCCA se torne um material 
sustentável com grande potencial para ser empregado em edificações populares. (KLAUMANN; 
CARVALHO,2017).  

   
 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

Esta pesquisa visa contribuir para disseminar informação sobre um material ainda pouco 
utilizado no Brasil, ao comprovar que apesar de o BCCA possuir um custo 
maior, quando comparado ao Bloco de Concreto Estrutural, ele elimina o uso de alguns outros 
processos no momento da execução, o que acaba barateando o custo final da obra.  
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A análise pelo viés arquitetônico irá enriquecer informações aos profissionais da construção 
civil, principalmente os arquitetos que poderão ter acesso ao comparativo do impacto causado pelo 
uso de cada material, em especial do BCCA, que pode vir a ser um método construtivo mais bem 
explorado nas construções de habitações sociais no Brasil.  
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