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ANÁLISE COMPARATIVA, ESTÉTICA, NO ACABAMENTO DE FECHAMENTO
DE PAREDES INTERNAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL E PAREDE DE
CONCRETO.

Tarian Costa Aiache

RESUMO
A construção civil desde os primórdios, muda e se reinventa constantemente. Assim, a cada
dia mais temos métodos construtivos diferenciados, buscando sempre a evolução para cada
tipo de obra, otimizando seu tempo e custo. Em destaque, aliando uma boa estrutura para o
edifício a se construir e sua estética, surge novos métodos para o fechamento de paredes. Cabe
sempre ao engenheiro definir qual o melhor método a utilizar, tendo em vista os recursos que
tem em mãos e pensando também em seu cliente final. Desta forma, este documento explana
de maneira breve, as diferenças executivas e características em relação ao fechamento de
paredes em alvenaria estrutural, iniciada a milhares de anos e muito utilizada até os dias de
hoje, e também sobre a parede de concreto, que vem ganhando a cada dia mais seu espaço
dentro da construção civil. O presente artigo traz conclusões com base em textos, normas e
visitas técnicas a diferentes obras, afim de analisar e constatar as diferenças executivas entre
os dois tipos de construção e sua estética final, concluindo assim qual melhor método a se
utilizar, levando em conta somente o resultado final do fechamento das paredes de forma
visual. Após estudar e analisar os dois casos, concluímos que o melhor método para o
acabamento de fechamento de paredes internas, é a tecnologia da parede de concreto, que traz
um diferencial incrível a estética visual do ambiente.
Palavras-chave: Argamassa. Gesso. Visual.

COMPARATIVE ANALYSIS, ESTHETICAL, ON FINISHING CLOSURE OF
INTERNAL WALLS IN STRUCTURAL MASONRY AND CONCRETE WALL
ABSTRACT
Since the onset of civil construction, it has been changing and reinventing itself. Thus,
everyday there are different construction methods evolving for every kind of civil work,
optimizing its times and costs. Highlighted, new methods of walling systems can emerge by
combining a good structure and a proper esthetic for the building to be constructed. The
decision of what method is the best always lean on the engineer, depending on his supplies
and his final client as well. Consequently, this thesis briefly outlines the features and
executive differences of structural masonry, which has been employed for thousands of years.
Nowadays, the use of concrete wall is rising even more on the civil construction. This present
article brings conclusions based on texts, on regulatory standards, and in technical visits on
distinct construction sites, in order to analyze and verify the executive differences and the
final esthetic between the two methods, leading to which one is better, considering only the
final visual result of the walling systems. After studying and analyzing the two cases, we
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conclude that the best method for finishing walls is the concrete wall technology, which
brings an incredible differential to the visual aesthetics of the environment.
Keywords: Mortar. Plaster. Visual.
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1 INTRODUÇÃO

“A alvenaria estrutural existe há milhares de anos, e teve início com a utilização do
conhecimento empírico, baseado na experiência dos construtores, em que a forma garantia a
rigidez e a estabilidade estrutural. ” (MOHAMAD, 2015, p.17). É uma técnica muito utilizada
até, a questão econômica é um diferencial, pois o seu desenvolvimento permite o controle na
execução das tarefas durante as etapas da construção, assim como no fechamento de suas
paredes. Temos na sua execução, a presença de blocos estruturais para substituição de vigas e
pilares, tais blocos formarão as paredes, que irão realizar o papel de transferir as cargas neles
atuadas, até a fundação.
Porém, na busca de novas tecnologias na construção, otimizando seu tempo e
dinheiro, surge o método executivo de parede de concreto, elemento estrutural autoportante,
moldado no local. Ou seja, é um sistema construtivo basicamente empregado por um jogo de
fôrmas, geralmente em alumínio, telas de aço e o concreto que irá dar forma a parede. “O
sistema é baseado inteiramente em conceitos de industrialização de materiais e equipamentos,
mecanização, modulação, controle tecnológico, multifuncionalidade e qualificação da mão de
obra. Por isso, o controle exercido durante todo o processo executivo, do projeto à entrega da
obra. Esse atributo é o grande responsável pelos ganhos de qualidade final, produtividade e
prazo de realização. ” (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012).
Desta forma, este artigo tem por objetivo comparar pelo ponto de vista estético, o
acabamento no fechamento de paredes em alvenaria estrutural com o de paredes de concreto,
concluindo qual tipo de construção irá possuir o melhor fechamento de paredes. Para auxílio
do desenvolvimento deste artigo, foi feito um estudo em campo entre duas obras de uma
mesma construtora que trabalha hoje com os dois tipos de construção.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 CARACTERISTÍCAS HISTÓRICAS

Com a necessidade de se abrigar e ter um maior conforto, desde a antiguidade, o
homem passou a buscar pelas edificações, ou seja, ter um local para morar, onde possa lhe
proteger de agentes externos, como o sol e a chuva por exemplo. “Com o passar do tempo, e a
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cada dia mais a evolução em relação as edificações vem se destacando e ganhando novos
conceitos e espaço no mercado imobiliário, na busca de proporcional ao usuário um imóvel de
acordo com as necessidades que deseja. ” (MATOS, BARTKIW, 2013).
Consequentemente, a busca por novas tecnologias e conforto é constante e cabe a
construtora como empresa ou ao engenheiro como profissional da área em inovar e evoluir
suas ideias e alia-las a prática, a fim de poder proporcionar ao seu cliente, um imóvel
inovador, não só no ponto de vista funcional para atender as suas necessidades, mas também
em seu acabamento como um todo, passando uma estética visual agradável para quem a vê.
Partindo deste ponto, iremos analisar a estética referente aos fechamentos de paredes
em relação a alvenaria estrutural com a parede de concreto, conforme acabamentos
executados em cada tipo de construção.

2.2 OBRAS ESTUDADAS

Foram feitos dois estudos de caso em campo, tendo as obras A e B, de uma mesma
construtora, denominada de empresa X, para a avaliação do acabamento no fechamento de
paredes em alvenaria estrutural e parede de concreto, visando sua parte estética. A obra A é
representada por uma construção de 07 conjuntos habitacionais de 08 pavimentos em
alvenaria estrutural, com total de 448 apartamento, onde foi usado gesso comum para seu
fechamento de paredes, aplicado manualmente nos blocos de concreto. Já a obra B é
representada por uma construção de 80 conjuntos habitacionais de 04 pavimentos em parede
de concreto, com total de 1.280 apartamentos, utilizando massa corrida aplicada diretamente
no concreto da parede para seu acabamento final.

2.3 ALVENARIA ESTRUTURAL
A alvenaria estrutural segundo Franco (L.S., 2004) “Processo construtivo que se
caracteriza pelo uso de paredes como principal estrutura de suporte do edifício,
dimensionadas através de cálculo racional”. De uma forma mais geral, a alvenaria estrutural
desemprenha duas funções de extrema importância, que é a de vedação vertical, ou seja, é um
subsistema da construção que exerce a função de definir os ambientes internos, controlando a
ação de agentes externos. Uma outra função, é a de suporte estrutural, devendo resistir a
outras cargas que irão exercer sobra a construção.
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Neste tipo de construção, a alvenaria vai desemprenhar o papel de transferir as cargas
até a fundação, não havendo a presença de vigas ou pilares. Na obra A, analisada neste tipo de
construção no caso, a alvenaria estrutural é de tipo armada. Ou seja, “Alvenaria reforçada por
uma armadura passiva de fios, barras ou telas de aço, dimensionadas racionalmente para
resistir a esforços atuantes”. (Franco, L.S., 2004). A inclusão do aço junto a alvenaria irá
auxiliar na forma de evitar fissuras por movimentações internas.
Para execução da alvenaria estrutural na obra analisada, são utilizados blocos de
concreto, os quais são classificados pela NBR 6136 “ Blocos Vazados de Concreto Simples
para Alvenaria Estrutural”. Em relação as propriedades mecânicas de um bloco de concreto,
temos a NBR 12118 “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de
ensaio”. Tais blocos, quando chegam ao canteiro da obra e antes de serem utilizados para
execução das paredes, tem uma porcentagem separada para análise, são encaminhados a um
laboratório especializado para testes de resistência à compressão. Após laudos técnicos e
estando os mesmos de acordo com a resistência mínima esperada, com tudo documentado,
podem ser utilizados.
Em paralelo com os blocos de concreto, é utilizado também argamassa de
assentamento, “Argamassas são materiais de construção, com propriedades de aderência e
endurecimento, obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, agregado
miúdo (areia) e água, podendo conter ainda aditivos e adições minerais. ” (ISAIA, 2017). Ou
seja, a argamassa é o elemento de ligação da alvenaria, no estado fresco, a argamassa tem
como propriedades a trabalhabilidade, consistência, retenção de água e tempo de
endurecimento. Já no estado endurecido, suas propriedades são de aderência e resistência a
compressão.
O levantamento da alvenaria estrutural, se inicia com a leitura do projeto estrutural,
pois através dele, temos as dimensões e posições corretas de cada bloco a ser utilizado,
respeitando também o tipo, tamanho e posição do aço a ser utilizado junto a alvenaria,
demonstrada nas fotos abaixo. Em seguida, inicia-se a subida das fiadas, utilizando a
argamassa correta, dando assim amarração aos blocos e garantindo seu desemprenho
estrutural, mostradas também nas fotos a seguir.
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Foto 01 – Demonstração de uma parede de alvenaria estrutural armada.

Fonte: Tauil e Nesse (2010).

Foto 02 – Início da execução de uma alvenaria estrutural armada, demonstrando a
marcação dos blocos de concreto e armação da ferragem.

Fonte: Autor (2018).
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Foto 03 – Parede em alvenaria estrutural executada e pronta para receber acabamento em
gesso, utilizado para esse tipo de construção.

Fonte: Autor (2018).

Após o levantamento de todas as paredes, podemos iniciar o processo de fechamento
das paredes. Neste caso, não abrangendo as áreas molhadas, como cozinha e banheiro, onde é
feito reboco e em seguida é assentado azulejos, verificamos os demais cômodos do
empreendimento, que no caso será utilizado o gesso em seu fechamento.
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2.4 PAREDE DE CONCRETO
A parede de concreto é um sistema que vem conquistando seu espaço a cada dia mais
no mercado, isso por oferecer vantagens de uma construção com boa padronização e em
grande escala. O uso da parede de concreto no Brasil teve início na década de 1970, mas seu
auge foi por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, em 2009. O sistema oferece obras
com tempo bastante reduzidos, estruturas de boa qualidade, não só funcional, como estético
também. “Em termos gerais, colocamos na norma práticas que já são usadas - e
comprovadamente corretas. Há alguns milhares de unidades habitacionais já construídas com
esse sistema, diz Rubens Monge Silveira, coordenador do grupo Parede de Concreto da
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). ” (REVISTA TÉCHNE, 2011).
Na obra B, analisada para este tipo de construção, temos a parede de concreto moldada
“in loco”, ou seja, moldada no local onde a construção está sendo executada, com auxílio de
fôrmas metálicas. “O sistema de fôrmas deve ser projetado e construído de modo a ter:
resistência a ações a que possa ser submetido durante o processo de construção; rigidez
suficiente para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura das paredes de
concreto e nas especificações de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos
estruturais não seja afetada e estanqueidade e conformidade com a geometria das peças que
estão sendo moldadas. ” (NBR 16055 - 18.2.1). Neste método, as paredes são executadas já na
espessura final, eliminando-se assim o reboco. Moldar no local é evitar o retrabalho e ganhar
em temos econômicos, desde a economia em matéria prima até em temos de mão de obra.
Além disso, a estrutura torna-se mais resistente, pois todas as paredes formam um único
elemento, no qual irá desempenhar o seu papel estrutural de forma mais eficiente, tendo as
cargas exercidas na parede de concreto melhores distribuídas até a fundação.
“Neste sistema, a qualidade é garantida pelo uso de: fôrmas com grande precisão
dimensional; materiais com produção controlada (concreto e aço) e atividades planejadas e
não artesanais, potencializando a produção dentro dos requisitos de qualidade estabelecidos. ”
(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). De forma geral, a espessura das paredes de
concreto e das lajes é de 10 centímetros, estas são armadas com telas de aço, com malha
quadrada de 100 milímetros e fios com diâmetro de 4,20 milímetros. Resumidamente, é
montado o projeto estrutural metálico, o mesmo é apoiado com escoras e travados em todas as
suas direções, deixando um vão na estrutura que será preenchido com concreto na sequência.
A obra possui uma central de corte e dobra do aço a ser utilizado, auxiliando a
montagem das telas e reforços de aço junto a elas, geralmente nas áreas que tenham janela e
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portas. Em paralelo com a montagem das telas é montado também as redes elétricas e
passagens de redes hidráulicas, para que em seguida venha a equipe responsável pela
montagem das formas, com extrema cautela para que o prédio não saia de nível, ou seja, não
fique torto. As fôrmas recebem então um desmoldante próprio para elas, produto utilizado
para que após a concretagem e endurecimento do concreto as fôrmas se soltem com mais
facilidade. Em paralelo, também é feito a ancoragem e travamento das formas, geralmente nos
encontros das paredes e entre elas.
Antes da concretagem, é feito a conferencia geral das formas, travamentos e
ancoragem, garantindo assim uma concretagem segura e sem erros. Assim, pode-se dar início
ao lançamento de concreto, feita com auxílio de uma bomba lança, ou seja, equipamento para
impulsionar o lançamento do concreto que ocorre dentro de uma tubulação rígida até o local
de despejo. O concreto utilizado é do tipo usinado, ou seja, produzido em uma central e
destinado a obra em seguida. “A produção do concreto dosado e produzido em central surgiu
com o objetivo de atender às obras de infraestrutura que necessitam de grandes volumes de
concreto em curto período de tempo e com uma menor variabilidade de suas resistências
mecânicas. ” (REGATTIERI E MARANHÃO, 2011).
Após este ciclo de processos, e com ensaios devidamente realizados para a resistência
do concreto desejado, pode ser feito a desforma das paredes. Assim, as formas metálicas são
retiradas e a estrutura está apta para receber devidos acabamentos. Segue abaixo uma tabela
resumo com informações gerais sobre a parede de concreto contida da NBR 16055 e fotos
com o passo a passo sobre a execução da parede de concreto.
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Tabela 01 – Resumo dos conceitos da NBR 16055 - Parede de concreto moldada no local
para a construção de edificações - requisitos e procedimentos.

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland (2011).
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Foto 04 – Corte das telas de aço para o sistema de parede de concreto

Fonte: Autor (2018).

Foto 05 – Montagem das telas de aço e redes elétricas e hidráulicas

Fonte: Autor (2018).
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Foto 06 – Montagem das formas de alumínio

Fonte: Autor (2018).

Foto 07 – Formas de alumínio montadas e ancoragem das mesmas

Fonte: Autor (2018).
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Foto 08 – Travamentos das formas, prontas para concretagem

Fonte: Autor (2018).

Foto 09 – Parede de concreto após desmolde pronta para receber acabamento

Fonte: Autor (2018).
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2.5 ACABAMENTO DE PAREDES

A construção das paredes é uma das etapas mais importantes da obra, além de dividir
os ambientes, tem como função proteger a parte interna do empreendimento de agentes
externos, como sol e chuva. Fora isso, as paredes proporcionam ao morador, a finalidade de
decoração, levando em conta a parte estética do ambiente, sendo de suma importante que seu
fechamento seja bem executado, passando assim uma visão mais agradável a quem a vê.
Independente do sistema utilizado na construção civil, o importante é que tenha boa
qualidade nos termos funcionais e traga uma estética inovadora ao usuário final. Seguir o
projeto de forma correta aliado a uma execução, além de mão de obra qualificada e matéria
prima de boa qualidade são primordiais para resultado final. Assim, o fechamento das
paredes, sendo bem executados, proporcional uma visão diferenciada ao consumidor final.

2.5.1 Acabamento no Fechamento de Paredes em Alvenaria Estrutural
“A mão de obra utilizada na produção de alvenaria estrutural é constituída de pedreiros
e serventes. Carpinteiros e armadores da construção convencional para execução de pilares e
vigas não são utilizados nesse sistema construtivo, uma vez que as barras de aço, quando
necessárias, são lançadas nos vazados dos blocos pelos próprios pedreiros, não existindo
formas. ” (TAUIL, NESSE, 2010). A alvenaria estrutural, tem sua estrutura de forma
artesanal, ou seja, sendo feita apenas com mãos humanas. Por mais que se siga todos os
passos rigorosamente, o resultado final da parede nem sempre fica com aspecto totalmente
liso e uniforme, irá constar algumas imperfeições, seja elas por diferenças na espessura da
argamassa ou do bloco de concreto. Essas imperfeições são corrigidas com reboco ou por uma
nata de gesso por exemplo, proporcionando um acabamento funcional melhor a parede para
que possa receber a pintura, além do estético também.
Na obra A analisada, a construtora usa o fechamento em gesso para as áreas não
molhadas, como quartos e salas. O gesso no caso é em pó, sendo dosado com água de forma
correta conforme especificações do fabricante, e tendo sua aplicação de forma direta aos
blocos de concreto, não havendo a necessidade de umedece-los. “O revestimento em pasta de
gesso é muito utilizado em construção civil como acabamento em áreas internas das
edificações. Isto ocorre, pois, o gesso não resiste à ação permanente da água devido à sua
característica de solubilidade. ” (MAEDA, SOUZA, 2000).
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O gesseiro, funcionário apto a realizar a aplicação do gesso, deve verificar o
nivelamento, alinhamento e planicidades das superfícies com a régua de alumínio, sempre que
inicia o processo, e levar em conta o alinhamento dos encontros de paredes e tetos. Assim, a
estética na aplicação da pasta de gesso na parede flui de forma melhor, garantindo melhor
alinhamento. A aplicação é feita geralmente em três camadas com auxílio de uma
desempenadeira, ferramenta da construção civil de formato retangular com uma empunhadura
no centro. Porém, por ser um processo também manual, não se garante uma superfície
extremamente lisa e uniforme, constando já em contrato com o cliente no ato da compra do
imóvel, um termo explanando que pode haver ondulações com variações de até 0,50
centímetros dentre as camadas de gesso aplicadas para o fechamento das paredes.
“O fato de possuir elevada capacidade de aderência aos substratos, dispensando longos
prazos de cura para um posterior acabamento, facilitam a execução dos acabamentos
decorativos, podendo, inclusive, dispensar o uso da massa corrida, no caso de pintura. ”
(MAEDA, SOUZA, 2000). Desta forma, podemos passar para o próximo passo que é a
pintura, respeitando o tempo de cura do gesso, exercido pela construtora neste tipo de obra,
um tempo mínimo de 15 dias. Podemos ver os passos na ordem correta, conforme fotos
abaixo.
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Foto 10 – Aplicação de gesso na alvenaria estrutural

Fonte: Autor (2018).
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Foto 11 – Acabamento em gesso na alvenaria estrutural, pronta para receber pintura

Fonte: Autor (2018).

2.5.2 Acabamento no Fechamento de Paredes em Parede de Concreto
“No caso do sistema construtivo parede de concreto, o processo é totalmente
sistematizado, pois se baseia em conceitos de industrialização de materiais e equipamentos,
mecanização, modulação, controle tecnológico e multifuncionalidade. Desta forma, a obra se
transforma em uma linha de montagem, como na indústria automobilística. ” (ABCP, 2007).
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Assim, após as etapas da confecção da parede em si, como visto anteriormente, temos uma
nova frente, o fechamento estético da parede de concreto, que para a obra B analisada é feita a
utilização de massa corrida autonivelante.
Por ser um processo com auxílio de chapas metálicas e outros instrumentos
mecânicos, a parede confeccionada é bem uniforme, não contendo drásticas irregularidades.
Antes de iniciar o processo, a equipe responsável deve limpar bem o local, geralmente apenas
água para retirar o excesso de desmoldaste das chapas metálicas na parede. Após, é feita a
aplicação de argamassa AC-III, massa resistente com função de cobrir, proteger e nivelar a
estrutura, para fechar pequenos furos na parede, que é referente as travas utilizadas nas chapas
metálicas, para que não se movam durante a concretagem e também de pequenos poros na
parede, que podem ocorrer durante a concretagem. Em seguida, outra equipe responsável com
auxílio de lixadeira elétrica, entram para lixar e auxiliar a função de tornar a parede mais lisa
e uniforme, melhorando sua estética.
Após esses processos, é realizado a preparação do fundo de pintura, com aplicação do
selador, que é importante para impedir que o acabamento fique manchado e a fixação da tinta
prejudicada. Em seguida, com auxílio de equipamentos mecânicos e indicações do fabricante
é feito a mistura da massa corrida autonivelante, produto utilizado na preparação de
superfícies para receberem novas pinturas. O recurso é indispensável para que o acabamento
fique de forma mais uniforme e apresente maior durabilidade, dando assim uma estética
melhor ao ambiente. A parede de concreto, por já possuir uma regularização boa, facilita
muito o manuseio da massa corrida, evitando ondulações e imperfeições. A aplicação é feita
em duas camadas, com auxílio de desempenadeiras, que tem como função alisar e aplainar a
superfície da argamassa já aplicada.
De forma paralela, com intervalo de quatro horas da aplicação da massa, é feito um
novo lixamento com auxílio de uma lâmpada, garantindo desta forma um acabamento de alto
padrão, excluindo riscos de imperfeições, obtendo assim uma excelente estética visual. Assim,
a parede está apta a receber a pintura em seguida. Segue fotos do passo a passo dos
procedimentos executados.
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Foto 12 – Acabamento em AC-III nos buracos das travas das formas e lixamento

Fonte: Autor (2018).
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Foto 13 – Aplicação de selador nas paredes de concreto

Fonte: Autor (2018).
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Foto 14 – Acabamento em massa corrida autonivelante na parede de concreto

Fonte: Autor (2018).

2.6 COMPARATIVO ESTÉTICO NO FECHAMENTO DE PAREDES

Levando em conta as obras analisadas, apesar de serem de uma mesma empresa, os
métodos construtivos são muito diferenciados, em todos os aspectos. Por possuírem processos
de construção distintos, um sendo por inteiro manual e outro com auxílio de chapas metálicas,
nota-se uma grande diferença no resultado final.
O processo construtivo de Parede de Concerto se apresenta, claramente, de maneira
mais industrializada. Desta forma, o resultado estético final da parede é superior ao da
alvenaria estrutural, dando ao cliente final, uma parede mais uniforme, em grande maioria
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livre de imperfeições. “Por conta disto, o sistema construtivo parede de concreto moldada no
local passa a ter destaque e projeção como uma boa alternativa para a execução de nossas
obras. ” (FONSECA JUNIOR, 2012).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos resultados obtidos, e devido as comparações realizadas, nota-se que em
relação a estética dos fechamentos de paredes, o fechamento em parede de concreto possui um
acabamento final superior ao método da alvenaria estrutural. Isso se dá muito, de forma geral,
graças ao auxílio das formas de alumínio na confecção das paredes, pois como o concreto é
lançado e adensado de forma correta no processo executivo, temos um resultado final após a
desforma bastante uniforme e livre de imperfeições como ondulações.
Apesar das formas terem elevados custos segundo informações passadas pela empresa
X, porém não divulgado os valores, é de grande valia. O aproveitamento das chapas metálicas
é alto, e a rotatividade no sentido de repetições na construção é enorme, tendo assim uma
execução extremamente rápida, cerca de 18 dias trabalhados para confeccionar um edifício de
04 pavimentos, sendo uma pavimento térreo e mais 03 pavimentos tipos com 04 apartamentos
por andar.
O custo das chapas se dilui, levando em conta a mão de obra e tempo de construção,
que tem uma redução considerável em relação ao método de alvenaria estrutural. Tendo como
comparativo o tempo de obra dos dois empreendimentos analisados, a obra A, em execução,
tem um prazo final de 16 meses e a obra B, um tempo de 22 meses. Levando em conta o
número de apartamentos por empreendimento, a obra B possui quase três vezes mais unidades
que a obra B, e a diferença em tempo das duas são de apenas seis meses, vendo assim a
eficiência do método executivo de parede de concreto em relação a alvenaria estrutural.
Assim, além de uma melhor estética ao seu consumidor final, a construtora ganha no
prazo de entrega do empreendimento, tendo um giro de venda maior e frente para iniciar
novas obras. De forma geral, a parede de concreto, além de mais vantajosa no sentido estético
dos fechamentos das paredes, visa também uma obra mais rápida e de menor gasto
administrativo, ou seja, em relação ao quadro de funcionários. Podemos ver a excelência do
acabamento na foto abaixo.
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Foto 15 – Acabamento parede de concreto pronta, após pintura

Fonte: Autor (2018).

4 CONCLUSÃO

Analisando cautelosamente os dois tipos de construção, tanto na parte teórica e
principalmente na parte pratica, concluímos que realmente a parede de concreto possui
vantagens na parte estética superiores as paredes de alvenaria estrutural. Também aliada a
uma rapidez incrível em seu método construtivo, pois a parede de concreto para sua
fabricação na obra analisada usa o que eles chamam de ciclo de 1 dia, ou seja, em apenas um
dia, é feita a montagem da armação, instalações elétricas e passagens hidráulicas, montagem
da forma e concretagem de um jogo de formas completo, geralmente composta por 1
apartamento e parte do corredor referente a área comum do prédio.
Com toda essa agilidade, abre maior frente para as equipes responsáveis pelo
acabamento possam trabalhar de forma mais tranquila, respeitando o cronograma da obra.
Fora isso a obra investe também em cursos de aperfeiçoes das técnicas utilizadas, em parceria
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com escolas renomeadas. O resultado é notório das paredes já prontas, podendo observar um
ótimo acabamento, produzindo assim apartamentos com paredes de estéticas visualmente
incríveis. Assim, com bom engajamento entre todas as equipes responsáveis, desde a
confecção das paredes, até o seu acabamento, vemos o resultado satisfatório no final, como
desejado.
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