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RESUMO 

 

Dentre os métodos construtivos existentes na construção civil, essa revisão bibliográfica 

estudou dois deles: alvenaria com blocos cerâmicos e paredes de concreto. O estudo propôs 

um comparativo buscando o porquê um pode ser mais viável que o outro com o intuito de 

orientar o individuo a optar pelo melhor método construtivo quando for executar sua obra. Foi 

realizada uma pesquisa sobre o histórico de cada método, analisado os processos executivos 

por etapas de cada um e comparado pontos importantes de vantagens e desvantagens. E 

através disso levantado questionamentos sobre como o projeto, orçamento e prazo podem 

influenciar na escolha do método construtivo mais viável para cada tipo de obra. 

 

Palavras-chave: Comparativo. Obra. Vantagens. 

 

 

STUDY OF FEASIBILITY OF CONSTRUCTION METHODS: MASONRY WITH 

CERAMIC BLOCKS AND CONCRETE WALLS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Among the constructive methods existing in civil construction, this bibliographic review studied 

two of them: masonry with ceramic blocks and concrete walls. The study proposed a 

comparative looking for why one can be more viable than the other with the purpose of guiding 

the individual to opt for the best constructive method when to execute his work. We conducted a 

survey of the history of each method, analyzed the executive processes by stages of each and 

compared important points of advantages and disadvantages. And through this raised questions 

about how the project, budget and term can influence the choice of construction method more 

feasible for each type of work. 

 

Keywords: Comparative. Work. Advantages. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para poder contribuir com mais empreendimentos no mercado imobiliário, é de 

grande importância e necessidade, colocar em consideração parâmetros com melhores 

técnicas construtivas para garantir o crescimento e possibilitar melhores investimentos no 

ramo da construção civil. Hoje a sociedade se deparou com novas exigências e as empresas 

com uma concorrência maior dentro da construção civil, por isso, a aplicação de novas 

técnicas e novos sistemas construtivos, foram renovadas e relacionadas à eficiência com um 

menor custo da obra (DELLATORRE, 2014). 

A construção industrializada ocupa hoje um espaço nas obras de grande porte do 

país, principalmente naquelas onde os prazos de execução são fatores determinantes. Por ser 

um sistema de execução rápido, podemos dizer que 1/5 do tempo quando comparado ao 

método tradicional, devido ao fato de ser executada com elementos previamente 

industrializados. Esse método construtivo transforma o canteiro de obras em uma linha de 

produção, evita o desperdício de material e atende melhor os quesitos de sustentabilidade 

(CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO, 2016).  

São inumeráveis as vantagens da construção industrializada, dentre elas podemos 

citar mais rapidez na conclusão da obra, a isenção de custos indiretos de difícil contabilização, 

material de mais qualidade, mudança da mão de obra manual por mecanizada, controle de 

métodos, canteiro de obras sempre limpo e organizado. Entre os métodos construtivos 

industrializados utilizados no Brasil o método paredes de concreto, pode ser visto em diversas 

obras com alta repetibilidade, por exemplo, em residências unifamiliares do programa Minha 

Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal (FERREIRA, 2014).  

O método de construção com paredes de concreto permite realizar com agilidade e 

economia obras de grande porte como condomínios, vilas, entre outros. Com ele as paredes e 

demais elemento como fundações, lajes e escadas de casas ou edifícios são moldados no 

respectivo canteiro, com a aplicação de fôrmas feitas para cada projeto (MACÊDO, 2016).  

Já na construção tradicional utiliza-se blocos cerâmicos ou de concreto, além do 

concreto tradicional para a realização de vigas, pilares e lajes. É um método artesanal, 

definido pela baixa eficácia e grande índice de desperdício, além de gerar muita sujeira 

(CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO, 2016).  

Desta forma este estudo propõe criar comparativos entre esses métodos construtivos 

com a intenção de demonstrar sua viabilidade e deste modo proporcionar uma escolha mais 

adequada para cada tipo de obra. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS  

2.1.1 Histórico  

 

A alvenaria é um método construtivo usado há muitos anos e que teve início com os 

blocos de rocha como um elemento indispensável, pois era encontrado em grande quantidade 

na natureza, e retirado por meio de técnicas muito rudimentares. A partir de 4000 a.C. 

percebeu-se que a argila era elemento que se úmido possuía características plásticas, logo, 

deformável e fácil de obter forma, podendo criar objetos que apresentassem uma melhor 

aparência geométrica para a fixação, surgindo assim o tijolo de argila (TAVARES, 2011). 

A alvenaria com conceito estrutural foi inserida a partir dos anos 60. De início o uso se 

manteve limitado à alvenaria estrutural armada, para construção de edifícios de quatro 

pavimentos, destinados à moradia popular. Mais tarde, como rendimento de incentivos da 

melhoria pública, a alvenaria foi empregada na construção de grandes conjuntos habitacionais 

(RAUBER, 2005).  

Esse método construtivo é um dos mais antigos e ainda é o mais aplicado em obras no 

nosso território.  

 

2.1.2 Conceito 

 

A alvenaria é qualquer obra executada com pedras naturais, tijolos ou blocos de 

concreto que tem como principal finalidade oferecer resistência, durabilidade e 

impermeabilidade. O bom emprego de tijolos assegura a resistência e durabilidade. Com a 

aplicação de produtos específicos a impermeabilização é garantida. Podemos classificar a 

alvenaria como de vedação ou estrutural. A alvenaria mais empregada é a de tijolos de 

cerâmica, a matéria prima é a argila misturada com pedra arenosa (AZEVEDO, 1997, p.125). 

 Azevedo (1997), ainda explica que depois que escolhida a argila, ela é misturada com 

água até fazer uma pasta, e são levadas até o forno para cozinhar por uma temperatura entre 

900 e 1100 ⁰C. A cor do tijolo é definida de acordo com a qualidade da argila utilizada. Pelo 

teste de sonoridade pode-se diferenciar o grau de cozimento de um tijolo, pois ele bem cozido 

apresenta um som único. Um tijolo com uma boa qualidade tem uma cor agradável, 

concavidade e quinas bem definidas.  

 

2.1.3 Execução 
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O processo executivo segue conforme indicação da NBR 8545 (Execução de 

Alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos). Afim de evitar futuras 

possíveis patologias o processo foi separado em três etapas: marcação, assentamento e 

encunhamento. É de extrema importância respeitar os prazos estabelecidos para não ocasionar 

danos à estrutura.  

 

2.1.3.1 Marcação 

  

A primeira etapa do processo é a marcação da alvenaria e nada mais é do que a 

locação da primeira fiada. A colocação dos pontos precisa ser realizada com base no projeto 

arquitetônico para garantir o alinhamento da alvenaria. Antes da locação é necessário verificar 

o nível do piso, e se caso houver desnível será necessário retirar o acesso ou colocar 

argamassa nos rebaixamentos (D2R ENGENHARIA, 2012). 

 Ainda de acordo com a D2R Engenharia (2012) é recomendado que a marcação 

comece pelas paredes externas, para facilitar o enquadramento das paredes. A locação precisa 

ser realizada com o emprego de cotas acumuladas buscando reduzir o acúmulo de erros de 

medição. Após marcar os eixos das paredes e analisado os esquadros, começa a locação da 

primeira fiada em lugares estratégicos como canto de paredes, aberturas e encontros.  

 

Figura 1 – Locação da primeira fiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.1.3.2 Assentamento  
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A execução da alvenaria precisa seguir o projeto executivo atendendo suas posições e 

espessura. Na elevação da alvenaria, as fiadas vão sendo confeccionadas umas sobre as outras 

de modo que as juntas verticais estejam descontínuas. Caso tenha a necessidade do emprego 

de assentamento com juntas verticais contínuas recomenda-se a utilização de armadura 

longitudinal colocadas na argamassa de assentamento. O estudo preliminar da instalação dos 

blocos deve ser executado afim de garantir que a alvenaria tenha o maior número possível de 

blocos inteiros ocasionando maior economia, velocidade na execução e eficiência (NBR 8545, 

1984, p.6).  

O assentamento dos elementos cerâmicos deve ser esquematizado de tal forma que nos 

encontro de paredes sejam realizadas juntas de amarração. Precisam ser executadas no 

mínimo 24 horas após a execução da impermeabilização da viga baldrame, garantindo assim a 

estanqueidade da alvenaria (NBR 8545, 1984, p.5).  

Sugere-se o emprego de escantilhão como guia das juntas horizontais e, além disso, 

prumo de pedreiro para garantir o alinhamento vertical da alvenaria. A cada fiada precisa-se 

utilizar como guia uma linha esticada para garantir a horizontalidade (NBR 8545, p.7).  

 

Figura 2 - Assentamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

Os vãos de portas e janelas precisam ser moldadas vergas e contra-vergas, excedendo 

20 cm para cada lado do vão com altura mínima de 10 cm. Assim se o vão ultrapassar 2,4 m 

elas precisam ser calculadas como vigas (NBR 8545, 1984, p.9). 
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Figura 3 – Vergas e contra-vergas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.1.3.3 Encunhamento 

 

 No ponto de contato entre a alvenaria de vedação e a estrutura do pavimento superior 

existe a passagem de fissuras, isso sucede devido à transmissão de alguns esforços para a 

alvenaria. Os principais tipos de encunhamento são por meio de cunhas de concreto, tijolos 

maciços e com argamassa aditivada com expansor.  

 

Figura 4 – Encunhamento com argamassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

Para edificações que não estabelece o emprego de estruturas em concreto armado, 

precisam ser feitas uma cinta de amarração em todas as paredes. Em edificações que 

acrescenta esse tipo de estrutura com mais de um pavimento, precisa ser executado o 
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encunhamento, posteriormente a alvenaria do pavimento superior ter sido assentada (NBR 

8545, p.10).  

 

2.1.4 Vantagens e Desvantagens 

 

Segundo Tavares (2004), a alvenaria com blocos cerâmicos oferece algumas 

vantagens que são:  

- Técnicas de execução fáceis que proporcionam mais rapidez à construção; 

- Menor diversidade de materiais empregados, pois eliminam as fôrmas para vigas e 

pilares e no caso de blocos aparentes dispensam o revestimento externo; 

 - Proporciona redução no número de especializações da mão de obra ocupada como, 

por exemplo, o carpinteiro e o armador; 

- Eliminação de interferências no cronograma executivo entre os subsistemas, 

possuindo a existência de apenas um elemento para tomar múltiplas funções; 

- Excelente resistência ao fogo, ótimas qualidades de isolamento termo acústico;  

- Material empregado leve, suavizando as cargas que chegam as fundações.  

Como desvantagem, o desempenho é muito influenciado por fatores próprios a 

maneira como ela é executada, por isso estabelece controle de qualidade competente tanto dos 

materiais empregados como do componente alvenaria.  

A principal desvantagem é a limitação do projeto arquitetônico impossibilitando a 

adequação da arquitetura para um novo uso (CAMACHO, 2001). 

 

 

2.2 PAREDES DE CONCRETO 

2.2.1 Histórico 

 

Embora em fase de expansão no Brasil, o método construtivo "paredes de concreto" é 

bastante utilizado em alguns países da América do Sul, como Chile e Colômbia. 

No final de 2007 um grupo de profissionais da área da construção, guiados pelas entidades 

ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), ABESC (Associação Brasileira de 

Serviços de Concretagem) e IBTS (Instituto Brasileiro de Tela Soldada) realizou uma visita 

técnica as capitais dos dois países sulamericanos para conhecer mais sobre as edificações 

executas com paredes de concreto moldadas no local. Ao conhecer em detalhes obras 

visitadas em Bogotá e Santiago, os profissionais brasileiros puderam constatar que o sistema é 
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muito popular e pode trazer excelentes resultados tanto em habitações populares, quanto de 

médio e alto padrão (INSTITUTO BRASILEIRO DE TELA SOLDADA, 2008). 

A Rodobens Negócios Imobiliários foi a primeira a adotar o novo sistema construtivo 

para a construção de seus empreendimentos. No final de 2006, a empresa recebia os primeiros 

conjuntos de fôrmas de plástico para a construção das casas de um condomínio situado em 

São José do Rio Preto (SP). De acordo com o diretor técnico da Rodobens, Geraldo Cêsta, o 

contrato de locação das fôrmas plásticas aconteceu ao mesmo tempo em que o procedimento 

de compra, nos Estados Unidos, do sistema de alumínio. "Devido aos trâmites burocráticos, 

frete, entre outros, os painéis importados demoraram alguns meses mais para desembarcar 

aqui", esclarece Cêsta (FARIA, 2009). 

Em 2009 o Governo Federal por meio do programa “Minha Casa Minha Vida” adotou 

o sistema construtivo parede de concreto moldada no local por ser um método construtivo 

racionalizado, que oferece economia, produtividade e qualidade.  

 

2.2.2 Conceito 

 

O sistema de paredes de concreto apresenta como principal característica a moldagem 

no local dos elementos estruturais (só paredes ou paredes e lajes), em períodos simultâneos ou 

alternados. Todas as paredes são concretadas de uma só vez, admitindo que, após a 

desenforma, as paredes já contenham em seu interior vãos para portas e janelas, tubulações 

hidráulicas ou eletrodutos de pequeno diâmetro, elementos de fixação para coberturas, entre 

diversos. As instalações com tubos de grandes diâmetros não são embutidas nas paredes, mas 

alojadas em shafts, antecipadamente deixados nas paredes, como aberturas (LIMA, 2016). 

Lima (2016), ainda diz que e sistema construtivo pode aplicar concreto normal 

(densidade em torno de 2.300 kg/m³) ou concreto com ar incorporado (densidade em torno de 

1.900 kg/m³). Ambos podem ser utilizados na construção de casas térreas, casas sobrepostas e 

sobrados, no entanto só o concreto normal pode ser empregado em obras de edifícios de 

multipavimentos. 

 

2.2.3 Execução 

 

Inicialmente o que é importante para a viabilidade do sistema de paredes de concreto e 

para a qualidade do produto final se faz necessário um bom conjunto de projetos, em especial 

o projeto de fôrmas (MISURELLI E MASSUDA, 2009).  
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A NBR 16055/2012 sugere que o projeto de fôrmas esteja ajustado com o projeto 

estrutural e que contenha vários detalhamentos importantes.  

O sistema de paredes de concreto esta sujeito fortemente ao seu processo executivo, 

visto que é um método construtivo industrializado. Os recursos propostos em uma 

criatividade engenhosa esta sujeito a uma boa execução e uma obra economicamente viável 

(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012).  

Cada construtora tem uma maneira particular de executar o método construtivo 

paredes de concreto, o que faz com que o procedimento seja diferente em cada obra. O tipo do 

concreto, o material das fôrmas e seu acabamento são alguns exemplos do que pode variar de 

construtora para construtora (VENTURINI, 2011).  

 

2.2.3.1 Marcação da laje 

 

É indispensável assinalar no piso de base (fundação ou laje) as linhas das faces 

internas e externas das paredes, para orientar o posicionamento dos painéis das formas. Além 

também de colocar espaçadores no chão para que o distanciamento entre as formas seja 

mantido (ABCP, 2007).  

 

Figura 5 – Marcação da laje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

A marcação é realizada a partir do eixo central da parede, considerando 5 cm para 

cada lado, completando a distância de 10 cm da espessura da parede, e para a instalação das 

formas, ainda são indispensáveis mais 8 cm de cada lado da marcação (interno e externo) 

(SILVA, 2011).  
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2.2.3.2 Armação  

 

De início é realizado o alinhamento dos ferros de arranque, que são postos a cada 50 

cm (aço CA-60; ø 5 mm) e neles são fixadas as telas segundo a altura da parede e da laje 

seguindo o projeto estrutural (SILVA, 2011).  

 

Figura 6 - Armação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

A armação é um elemento indispensável no sistema, uma vez que garante a absorção 

dos esforços e a distribuição deles pelo ambiente. A forma de ferragem utilizada na prática no 

sistema parede de concreto é a tela eletro soldada colocada no eixo vertical da parede e a 

armadura complementar inserida em seguida em pontos estratégicos, onde esse conjunto 

precisa atender a três condições básicas: resistir aos esforços nas paredes, controlar a retração 

do concreto e estruturar e fixar as tubulações de elétrica, hidráulica e gás (ABCP, 2007).  

 

2.2.3.3 Instalações 

 

Além da função estrutural, a armadura também tem a função de suportar os elementos 

das instalações elétricas e hidráulicas. Deste modo, durante a execução, após o 

posicionamento das telas, as tubulações elétricas, caixas, tubulações de gás e hidráulica 

começam a ser postas conforme mostrado em projeto e é indispensável que esses 

componentes estejam bem fixados na tela, para impedir que saiam do prumo, entrem na 

parede, ou seja, causado entupimento na concretagem. Se necessário, utiliza-se também 
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espaçadores nos eletrodutos para assegurar a cobertura adequada do concreto (NBR 16055, 

2012).  

 

Figura 7 – Instalações elétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.2.3.4 Montagem das fôrmas  

 

A montagem das fôrmas esta sujeita ao tipo de forma escolhida e segue a sequência 

executiva sugerida em projeto. Normalmente começa-se a montar a partir das quinas e em 

seguida os painéis internos (ABCP, 2007). 

É muito importante que os painéis estejam numerados e indicados com a numeração 

no projeto, para que a identificação fique mais fácil e a montagem mais sistematizada, o que 

pede um rigoroso controle.  

É necessária a conferência dos escoramentos, aprumadores e alinhadores horizontais 

antes da concretagem, para poder garantir as dimensões e prumo das formas com o 

mencionado em projeto, deixando a passagem de pessoas e equipamentos para a realização do 

serviço. É necessário também que se confira a estanqueidade das fôrmas, para evitar 

vazamento do concreto ou retrabalhos no processo (NBR 16055, 2012) 
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Figura 8 – Fôrmas montadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.2.3.5 Concretagem e Adensamento 

 

 Nesse processo, é colocado nas fôrmas um liquido oleoso que impedirá que o 

concreto grude nos painéis, chamado desmoldante. A sua utilização é essencial para garantir o 

acabamento superficial final da estrutura facilitando a retirada dos painéis sem danificar as 

paredes. A escolha do tipo de desmoldante varia com o tipo da forma utilizada (ABCP, 2010).  

A respeito da execução da concretagem, a ABCP (2007) informa que o lançamento do 

concreto precisar ser uma etapa planejada e obedecer a um critério de escolha de pontos, de 

modo que o concreto ocupe por completo todos os espaços vazios. 

 É recomendada também uma ordem generalizada para o lançamento do concreto, 

onde se inicia por um dos cantos da edificação, até o preenchimento de uma parte das paredes 

próximas deste ponto. Depois, troca-se a posição em direção ao canto oposto, e o 

procedimento se repete, e feito nos quatros cantos opostos da estrutura. Para esse lançamento 

do concreto, são recomendados funis ou trombas, que ajudam a não desperdiçar e mantem a 

homogeneidade do concreto.  
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Figura 9 – Concretagem e adensamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

Para o processo de concretagem, são tolerados intervalos máximos de 30 minutos 

(início de pega), caso seja passado desse limite, é necessária a execução de uma junta de 

concretagem, conforme as recomendações definidas para Juntas de Construção (ABCP, 

2007).  

 

2.2.3.6 Desforma  

 

Após uma média de 12 a 14 horas o concreto adquire resistência de 3 MPa, sendo 

possível dar início a desenforma. Primeiro são removidas as cunhas de travamento, depois as 

réguas alinhadoras, os pinos e, finalmente, os painéis. É necessário obedecer à sequência da 

numeração dos painéis, que será a mesma usada em uma nova montagem (VENTURINI, 

2011). 

Choques ou esforços no concreto durante a desforma precisam ser evitados, para 

poupar a estrutura do aparecimento de fissuras precoces. 

 Após a concretagem, os painéis são limpos com espátula ou palha de aço para se 

retirar os resíduos de concreto que ficaram nas peças (VENTURINI, 2011). 

 

2.2.3.7 Cura  

 

A NBR 12645 (Execução de paredes em concreto celular espumoso moldadas no 

local, 1992) explica que a cura no concreto precisa ser iniciada logo após a desforma, para 

que o concreto não seque de forma prematura. E a NBR 16055/2012 completa dizendo que 
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quanto antes for feita a cura, menor a probabilidade de surgir as fissuras superficiais, já que a 

área de concreto exposta é muito grande.  

 

 Figura 10 – Cura por molhagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.2.3.8 Acabamento geral da edificação  

 

As paredes passam por um controle da qualidade, onde irá identificar possíveis 

defeitos de execução. Se forem encontradas falhas consideráveis no concreto, elas são 

reformadas com graute. 

Nas junções de painéis, são criadas laminas de concreto, que vão saindo da superfície 

e marcando essas áreas. Elas devem ser retiradas com uma espátula logo após a desforma e os 

furos de ancoragens devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia. De um modo 

geral, o resultado da desforma são paredes niveladas e aprumadas que exibem uma textura 

regular (ABCP, 2008).  

Não existem observações quanto ao revestimento que deve ser aplicado nas paredes de 

concreto, a única recomendação é que o acabamento se inicie apenas quando a cura úmida 

estiver finalizada (MISURELLI E MASSUDA, 2009). 
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Figura 11 – Acabamento geral da edificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (2018) 

 

2.2.4 Vantagens e Desvantagens 

 

De acordo com a Comunidade da Construção (2012) o método construtivo de parede 

de concreto é um procedimento que vem conquistando o mercado devido à constatação das 

admiráveis vantagens na execução de unidades habitacionais em grande escala. As principais 

vantagens são:  

• Rápida execução;  

• Segurança de cumprimento de prazos;  

• Industrialização do método; 

• Máximo controle de qualidade;  

• Qualificação da mão de obra;  

• Eliminação do chapisco e reboco;  

• Resistência ao fogo;  

• Abertura perfeita de vãos;  

• Conforto térmico e acústico, devido ao concreto celular ou auto adensável.  

De mesmo modo a Casas e Projeto (2012) também cita algumas desvantagens como:  

• O conjunto de fôrmas é pré-determinado de acordo com o projeto arquitetônico, o 

que não permite eventuais alterações; 

• A viabilidade se dá somente na execução repetitiva e em grande escala; 

• Elevado custo das fôrmas podendo inviabilizar o processo;  

• Dificuldade na realização de reformas e ampliações. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Apesar da alvenaria com blocos cerâmicos ser o método construtivo mais antigo e 

mais utilizado no Brasil o método paredes de concreto, mesmo sendo considerado um método 

novo na construção civil, começou a crescer muito, pois mostrou um alto grau de satisfação 

no que se diz respeito à economia e prazos, principalmente em obras com grande 

repetibilidade como as do programa Minha Casa, Minha Vida.   

Diferentemente da alvenaria com blocos cerâmicos o método paredes de concreto 

possui uma mão de obra totalmente industrializada. As paredes são moldadas diretamente no 

local através de formas e podem ser todas executadas de uma vez só e quando desenformadas 

já possuem os vãos para janelas, portas, tubulações hidráulicas e eletrodutos pequenos o que 

garante agilidade e uma obra mais limpa. Enquanto na alvenaria com blocos cerâmicos esse 

processo se dá através de mão de obra artesanal e os vãos são feitos após o levantamento das 

paredes o que ocasiona muita sujeira e desperdício de tempo e material. 

A matéria prima utilizada para preenchimento das formas no método paredes de 

concreto pode ser concreto normal ou concreto com ar incorporado, depende do tipo de 

construção a ser realizada, ambos podem ser aplicados em todos os tipos de obras, porém em 

edifícios de multipavimentos recomenda-se utilizar concreto normal (LIMA, 2016).  

Na alvenaria com blocos cerâmicos utiliza-se em qualquer tipo de obra o tijolo feito de 

argila e pedra arenosa.  

As etapas do processo executivo de ambos os métodos podem ser resumidos 

basicamente pela tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 1 – Processo Executivo em Etapas 

Blocos Cerâmicos Paredes de Concreto 

Marcação 

Marcação da laje 

Armação  

 Instalações 

Montagem das fôrmas  

Assentamento 

Concretagem e Adensamento 

Desforma  

 Cura  

Encunhamento Acabamento geral da edificação  
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Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens

Excelente resistência ao fogo, ótimas qualidades 

de isolamento termoacústico
 Rápida execução

O conjunto de fôrmas é pré-determinado de acordo com o 

projeto arquitetônico, o que não permite eventuais 

alterações

Menor diversidade de materiais empregados, 

pois eliminam as fôrmas para vigas e pilares e 

no caso de blocos aparentes dispensam o 

revestimento externo

 Eliminação do chapisco e 

reboco

A viabilidade se dá somente na execução repetitiva e em 

grande escala

Material empregado leve, suavizando as cargas 

que chegam as fundações
Elevado custo das fôrmas podendo inviabilizar o processo

  Proporciona redução no número de 

especializações da mão de obra
 Dificuldade na realização de reformas e ampliações 

Blocos Cerâmicos Paredes de Concreto

A principal desvantagem 

é a limitação do projeto 

arquitetônico 

impossibilitando a 

adequação da arquitetura 

para um novo uso 

Abertura perfeita de vãos 

Tabela 2 - Principais Vantagens e Desvantagens dos Métodos Construtivos 

Nota-se que o método paredes de concreto possui mais etapas que a alvenaria de 

blocos cerâmicos o que poderia demandar mais tempo, porém como já foi dito, esse processo 

executivo pode ser aplicado simultaneamente em todas as paredes. É importante lembrar 

também que além de deixar os vãos dispostos ainda dispensa a aplicação de chapisco e 

reboco, ou seja, após a cura do concreto as paredes já estarão prontas para receber o 

revestimento, um resultado totalmente oposto à alvenaria de blocos cerâmicos que após o 

encunhamento ainda precisa realizar o chapisco, reboco e a abertura dos vãos.  

A tabela 2 cita vantagens e desvantagens de cada método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

As principais diferenças da alvenaria com blocos cerâmicos para paredes de concreto 

são rapidez e a agilidade do processo executivo, que pode ser dita como uma vantagem muito 

significativa. Porém a viabilidade do método se dá somente para obras em grande escala e 

repetitivas devido às fôrmas que são fabricadas de acordo com o projeto arquitetônico o que 

não permite alterações e também possuem um alto custo de fabricação. Diferentemente da 

alvenaria com blocos cerâmicos que tem um processo executivo mais lento, porém permite 

variações arquitetônicas de uma obra para a outra além de não exigir um alto investimento em 

fôrmas e nem de mão de obra especializada, que pode ser viável para obras pequenas, de 

baixa escala e que não possuem repetibilidade.  

Um estudo comparativo de custos entre os métodos construtivos, alvenaria com blocos 

cerâmicos e paredes de concreto, foi realizada pela Construtora Odebrecht Realizações 

Imobiliárias em uma obra do programa “Minha Casa, Minha Vida” em Fortaleza e através 

disso foi obtido o seguinte resultado (MERCADO, 2010): 
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Projeto 

Alta 

Repetibilidade

  

Baixa Repetibilidade ou Uma 

única Obra 

Alto 

Investimento 

Baixo 

Investimento 

Prazo 

Flexível 

Prazo 

Curto 

 

Prazo 

Flexível 

Prazo 

Curto 

Paredes de 

Concreto 

Paredes de 

Concreto 

 

Alvenaria Alvenaria 

Alto 

Investimento 

Baixo 

Investimento 

Prazo 

Flexível 

Prazo 

Curto 

Prazo 

Flexível 

Prazo 

Curto 

Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

No comparativo percebe-se que o método paredes de concreto apresentou um valor 

maior, mas segundo a construtora a agilidade da execução e a reutilização das formas em 

outras obras foi o que a motivou a aderir ao método. A construtora também diz que não 

utilizaria esse método para construção de poucas unidades por conta do alto custo de 

fabricação das formas (MERCADO, 2010).  

Mercado (2010), ainda destaca que as formas podem ser reutilizadas cerca de mil 

vezes e que o custo para adesão das formas que foram utilizadas no projeto não foram 

contabilizados no valor por metro quadrado. 

Pode-se dizer de forma geral que na hora de escolher o melhor método para se aplicar 

na obra é preciso analisar alguns fatores importantes como: projeto, orçamento e prazo. 

O projeto determina o tamanho da obra, se será necessário uma ou diversas unidades, 

o orçamento estipula o quanto será investido e o prazo é o tempo de entrega da obra. 

Pensando nisso e para melhor entendimento do processo o fluxograma 1 foi elaborado. 

 

Fluxograma 1 – Caminho para viabilização do método construtivo mais adequado de acordo 

com os parâmetros: projeto, orçamento e prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

Tabela 3 - Comparativo de Custo para Execução 

Blocos Cerâmicos Paredes de Concreto 

R$ 411,48/m² R$ 452,94/m² 
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O fluxograma 1 aponta a alvenaria com blocos cerâmicos como a mais viável para 

projetos com baixa repetibilidade e com alta repetibilidade quando o investimento é baixo. E 

paredes de concreto para projetos com alta repetibilidade quando o investimento é alto. 

Percebe-se também que dentre os três fatores o investimento é o ponto principal, pois 

o projeto e o prazo são diretamente ligados a ele, mas não deixam de ser importantes pois 

precisam ser considerados para se ter um estudo mais detalhado e preciso. 

Desta forma fica clara a importância de estudar esses fatores, pois são determinantes 

na hora de escolher o método construtivo mais viável para executar cada tipo de obra. 

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Através do estudo realizado pode-se concluir que a alvenaria com blocos cerâmicos 

ainda é o método construtivo mais viável e mais utilizado na construção civil por ser mais 

econômico e não mais eficiente. O método paredes de concreto não é mais utilizado devido ao 

seu alto custo no que diz respeito a materiais, mão de obra especializada e principalmente na 

adesão das formas. É preciso que o custo das formas seja mais acessível e que estudos e 

pesquisas sejam realizados a fim de que elas possam ser adaptadas para diferentes tipos de 

projetos, e desta forma, fazer com que esse tipo de método construtivo também seja viável 

para obras em baixa escala.  

É importante destacar também que o método construtivo mais viável além de atender 

parâmetros econômicos também precisa garantir obras com um aproveitamento maior em 

todos os aspectos, gerar menos desperdícios e consequentemente preservar o meio ambiente.  
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