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RESUMO 
 
 

Resumo O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar o processo de 
execução de alvenaria estrutural com blocos de concreto, mostrando as precauções que 
devemos ter desde o recebimento dos blocos no canteiro de obra, até a execução da alvenaria 
para que se tenha o máximo de qualidade no uso do mesmo, garantindo as principais 
vantagens e limitações deste método. A escolha do tema foi muito relevante, pois a área da 
construção civil vem crescendo de forma notável no Brasil, e com esse avanço novos sistemas 
construtivos crescem juntos e evoluem seus processos e técnicas de execução. Este sistema 
construtivo gera mais rapidez, economia e redução de resíduos, pois a alvenaria estrutural 
diminui muito a utilização de madeiras para formas, pedrisco para concreto, aço para as vergas 
e contravergas e também é uma técnica construtiva de alta produção, pois se houver uma boa 
logística é possível produzir muito rápido e diminuir o cronograma de entrega da obra. Muitas 
pessoas acham que a alvenaria estrutural não é segura, que devido à ausência de vigas e 
pilares a estrutura fica comprometida, interpretando de maneira errada, deixando a primeira 
impressão registrada, mas isso não é verídico, pois há um controle de qualidade que ensaia a 
resistência dos blocos, um controle rigoroso na concretagem das lajes e acompanhamento do 
encarregado da obra durante o assentamento dos blocos para se certificar que os pedreiros 
que vão assentar os blocos sigam sua paginação, respeitando sempre os locais onde será 
groutiado, evitando junta seca, alinhamento da alvenaria, prumo e sempre se atentando com as 
ferragens de arranque. E com o levantamento de todas essas informações, a elaboração deste 
trabalho foi baseada na visita ao canteiro de obra com o método construtivo adotado e analise 
dos ensaios dos elementos estruturais para evidenciar as principais vantagens e desvantagens 
e por fim 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 construtivo que irá ser empregado na obra. Já as desvantagens mais encontradas se 
referem às limitações do projeto, como arquitetura de fachada, pontos de elétrica e hidráulica 
que devido sua complexidade de estar por dentro da alvenaria é necessário que haja um 
acompanhamento de onde será passado as tubulações pois uma vez passado não pode haver 
cortes na alvenaria e nem quebra se não acarretará na diminuição da resistência do prédio de 
suportar sua própria carga, dificuldade de encontrar fornecedores certificados e falta de 
qualificação da mão de obra. Palavras-chave: Alvenaria estrutural; Blocos de concreto; 
Vantagens e desvantagens da alvenaria estrutural. 


