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RESUMO 
 
 

Diante do acelerado crescimento na área de construção civil, houve também uma maior 
variedade de materiais com menor custo e qualidade equivalente, possibilitando comparativos 
orçamentários inclusive de mão de obra, visando qualidade, baixo custo e menor tempo na 
execução da obra, atendendo as necessidades do proprietário. A pesquisa desenvolvida traz 
como objetivo analisar questões orçamentárias em relação à utilização de tijolos cerâmicos e 
blocos de concreto para a elevação de alvenarias na construção de casas populares e a devida 
mão de obra, apresentando análises e resultados finais, para melhor conforto e economia. Para 
a realização da pesquisa, foi necessário um levantamento de memorial descritivo de uma obra 
com 60 metros quadrados de área construída, calculando-se a medida total das paredes a 
serem vedadas descontando-se os vãos de portas e janelas, considerando a possibilidades de 
perdas de material. Verificou-se que para vedar cada metro quadrado de parede utiliza-se o 
equivalente a 12,5 peças de bloco de concreto e aproximadamente 17 peças de tijolo cerâmico. 
Com esses dados, foi possível calcular a quantidade de cada material utilizado sendo 
considerados os recortes e as perdas e acrescentando 10 por cento do total das peças, serão 
utilizadas 1.513 peças bloco de concreto, e 2.057 peças de tijolo cerâmico. Para uma melhor 
avaliação dos custos, foram feitas também três pesquisas tanto do custo do material como 
também da mão de obra. O custo médio estimado para a vedação dos 110m² de parede, 
utilizando o bloco de concreto e considerando o valor da mão de obra será de R$ 57,96 
(cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) por metro quadrado, levando a um total 
aproximado de R$ 6.375,30 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), e com 
tijolo cerâmico, o custo médio estimado do metro quadrado será de aproximadamente R$ 62,81 
(sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), ou seja, seu custo final será em torno de R$ 
6.908,77 (seis mil novecentos e oito reais e setenta e sete centavos). Ao comparar os dois 
materiais, conclui-se que, em termos de custo e rendimento, o bloco de concreto é o mais 
adequado, deixando a desejar apenas no quesito termo acústico. Se tratando de uma obra 
popular, ao utilizar o bloco de concreto, o proprietário poderá obter sua residência em tempo e 
custo menor, pois, além de ter um rendimento superior no assentamento das peças, oferece a 
possibilidade de acabamento aparente, sendo também, um material mais resistente o que evita 
desperdício na obra, devido à quebra de materiais. Por sua vez, o tijolo cerâmico apresenta um 
custo maior por seu alto índice de quebra o que causa desperdício e entulho, e por requerer 
revestimento das paredes internas e externas. Lembrando que o bloco de concreto ideal deve 
obedecer às normas NBR6136 e NBR12118, que regulamenta a produção adequada. 


