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RESUMO 
 
 

Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica sob uma análise predominantemente 
qualitativa descritiva. A busca foi realizada através de artigos científicos e sites reconhecidos. 
Para esta busca foram utilizados os seguintes descritores: alvenaria estrutural, componentes, 
vantagens, desvantagens. Para suas análises, os artigos foram lidos, primeiramente de 
maneira exploratória e, em seguida, relidos de modo analítico. Por fim, a interpretação e a 
reflexão sobre as informações colhidas sobre o assunto foram comparadas. Acredita-se, que 
desta forma, as etapas seguidas ou os métodos usados para elaboração deste possam 
favorecer a compreensão do objeto de pesquisa. Todas as buscas foram realizadas no período 
de janeiro de 2014 a agosto de 2014. A seleção de artigos foi feita em conformidade com o 
assunto proposto. A alvenaria estrutural é entendida como uma técnica construtiva tradicional, 
empregada pela civilização desde a antiguidade onde o principal elemento era a rocha. A partir 
de 4.000 a.C. a argila fora adentrada tornando possível a produção de tijolos. Segundo 
Nascimento Neto (1999), a alvenaria estrutural é definida ao tipo de construção onde a 
resistência depende exclusivamente das unidades de alvenaria que tem grande capacidade à 
compressão. São esses elementos: os blocos de concreto, os blocos cerâmicos, os tijolos 
cerâmicos maciços, entre outros. Essas unidades agem como uma combinação íntegra e 
resistem aos esforços de compressão, bem como aos esforços cortantes. Há uma crescente 
demanda de edifícios em alvenaria estrutural, que além da qualidade, proporcionam uma 
economia expressiva em relação ao sistema convencional. Este método consiste na utilização 
das paredes, sem a utilização de vigas e pilares, tendo assim um melhor aproveitamento do 
conjunto e uma diminuição dos materiais que são responsáveis por boa parte das patologias. 
Desta maneira há uma sensível diminuição no custo total da obra, com a redução de 
armaduras e pilares, redução de formas e revestimentos, do consumo de aço; possibilidade de 
pré-fabricação de componentes estruturais, que é o caso dos pré-moldados; limpeza do 
canteiro de obras; redução dos desperdícios e dos procedimentos em obra. (WENDLER,2007) 
Este trabalho foi concretizado com a finalidade de alcançar um maior conhecimento sobre a 
alvenaria estrutural, tipo de sistema construtivo que está retomando seu espaço no setor da 
construção civil, levantando seus pontos positivos e negativos na construção, bem como definir 
as categorias nela existente. O presente trabalho tem como objetivo definir processo de 
execução do sistema construtivo em alvenaria estrutural de blocos de concretos, expondo as 
vantagens e desvantagens do processo construtivo. Este sistema gera mais rapidez, economia 
e redução de resíduos, fazendo com que fique mais atraente quando comparado com outros 
métodos. A metodologia deste trabalho envolveu em um levantamento de informações sobre o 
tema, a exposição da técnica construtiva, evidenciando as principais vantagens e 
desvantagens e as considerações finais sobre o assunto. Este trabalho mostra que além dos 
aspectos técnicos, a questão econômica e prazo de entrega influenciam bastante durante a 
escolha do método que ira ser usado num empreendimento.  


