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RESUMO: Ao longo dos anos a fim de atender a demanda por rapidez e eficiência dos processos construtivos, 

foram desenvolvidas metodologias construtivas cada vez mais rápidas, visando a agilidade, durabilidade e 

produtividade das construções. O objetivo deste trabalho é justamente comparar quatro destas metodologias 

construtivas levando em consideração os parâmetros tempo de construção, produtividade e custos. A comparação 

se deu por meio de um levantamento bibliográfico que através da conclusão e comparação dos resultados de outros 

autores pôde-se avaliar os métodos e elencar vantagens e desvantagens de cada um deles. Com a conclusão das 

comparações percebeu-se que os métodos de Paredes de Concreto Moldadas e In Loco e o Light Steel Frame são 

métodos de alta produtividade, sendo concebidos em um tempo menor do que ao se empregar a Alvenaria 

Convencional e a Alvenaria Estrutural. No entanto os dois primeiros métodos possuem um custo elevado em 

consequência dos materiais empregados e da exigência de mão de obra qualificada. Sendo assim cabe ao 

responsável pela obra levar em consideração os objetivos da construção e escolher a metodologia mais adequada.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Comparação; Metodologias Construtivas.   

 

ABSTRACT: Over the years, to meet the demand for speed and efficiency of construction processes, increasingly 

faster construction methodologies were developed, aiming at the agility, durability, and productivity of 

constructions. The objective of this work is precisely to compare four of these constructive methodologies 

considering the parameters of construction time, productivity, and costs. The comparison was made through a 

bibliographical survey that, through the conclusion and comparison of the results of other authors, it was possible 

to evaluate the methods and list the advantages and disadvantages of each one of them. With the conclusion of the 

comparisons, it was noticed that the Cast Concrete Walls and In Loco methods and the Light Steel Frame are 

methods of high productivity, being conceived in a shorter time than when using Conventional Masonry and 

Structural Masonry. However, the first two methods have a high cost because of the materials used and the 

requirement for qualified labor. Therefore, it is up to the person responsible for the work to consider the 

construction objectives and choose the most appropriate methodology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A otimização do tempo tornou-se com o passar dos anos uma ferramenta essencial na 

execução de construções, pois quanto mais rápida, sem perder com relação à qualidade, 

melhores os resultados para a empresa e seus clientes. Além disso, conforme apresentado em 

Santos e Moreira (2020), o déficit de moradias, no Brasil, aumentou cerca de 7% entre 2007 e 

2017. Este dado demonstra que o crescimento populacional tem sido maior que a oferta de 

novas moradias. Um dos fatores que podem contribuir para resolver este problema é o estudo e 

análise de métodos construtivos mais eficazes. 

A fim de atender a demanda por rapidez e eficiência dos processos construtivos, ao 

longo dos tempos, foram desenvolvidas metodologias construtivas cada vez mais rápidas, 

visando a agilidade, durabilidade e produtividade das construções. Neste sentido, temos as 

metodologias de construção tradicionais presentes há muitas décadas tais como a Alvenaria 

Convencional e a Alvenaria Estrutural. No entanto, com o processo de industrialização de 

algumas etapas da construção civil e a busca pela otimização do tempo de construção surgem 

novas metodologias como as de Paredes de Concreto Moldadas In loco e o Light Steel Frame 

(LSF).  

Visando analisar e comparar estas quatro metodologias construtivas este trabalho tem 

como objetivo realizar um levantamento bibliográfico das principais características de cada 

uma destes métodos, empregadas na construção civil, e apresentar aspectos positivos e 

negativos de cada um deles, levando-se em consideração parâmetros como custo dos materiais, 

tempo gasto nos processos construtivos e a produtividade.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 Comparar através dos parâmetros custo, tempo e produtividade, quatro tipos de sistemas 

construtivos empregados na construção civil (Paredes de Concreto, Alvenaria Convencional, 

Alvenaria Estrutural e Light Steel Frame).  

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar os tipos de metodologias escolhidas para a análise; 



 

• Esclarecer todos os parâmetros que foram utilizados na comparação: tempo, custos 

dos materiais e produtividade; 

• Comparar com base nos parâmetros (custo dos materiais, tempo e produtividade) os 

quatro métodos construtivos; 

• Elencar as metodologias construtivas mais viáveis com base nos parâmetros 

utilizados na comparação.  

 

1.2 Justificativa  

 

Através da comparação entre os diversos métodos que podem ser empregados em uma 

construção civil, levando-se em consideração as características construtivas intrínsecas de cada 

obra, e ao se conhecer diferentes metodologias construtivas, estes conhecimentos podem ser 

agregados ao trabalho do engenheiro civil ao optar pela metodologia que melhor se enquadre 

no contexto da obra. 

Além disso é importante manter-se atualizado quanto aos novos métodos construtivos, 

que são desenvolvidos de forma a garantir, de acordo com Santos e Moreira (2020, p.2): 

“agilidade na construção, acabamento simples, qualidade construtiva, isolamento térmico e 

acústico, resistência e sustentabilidade”.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Neste tópico foram apresentadas as principais características das quatro metodologias 

construtivas comparadas neste trabalho e esclarecidos os parâmetros que serão utilizados nestas 

comparações.  

  

2.1 Metodologia Construtiva Com Paredes De Concreto  

 

 Conforme Santos (2013) neste método construtivo as paredes assumem a função de 

vedação e estrutural. Além disso durante a sua execução são inclusas as instalações elétricas e 

hidráulicas além de esquadrias de portas e janelas. De acordo com Nunes (2011) ao optar-se 

por essa metodologia o Engenheiro obtém vantagens quanto aos custos, qualidade da obra e 

otimização do tempo.  



 

Com o aumento da utilização deste processo em 2012 foi criada a Norma ABNT NBR 

16055/2012 intitulada Parede de Concreto Moldada no Local para a construção de edificações 

– Requisitos e Procedimentos.  

 

2.1.1 Características Técnicas  

 

 Durante a concepção desta metodologia o concreto é o seu componente principal, 

constituído com: água, cimento (aglomerante), areia (agregado miúdo) este pode ser preparado 

de acordo com as recomendações da NBR 12655. Este concreto é moldado com formas 

provisórias, que devem resistir às pressões provenientes do lançamento e adensamento do 

concreto. Além do concreto e das formas, a armação é um dos elementos que compõem esta 

técnica, esta deve resistir esforços de flexo-torção, controlar a retração do concreto e servir de 

suporte de fixação e estruturação das instalações elétricas e hidráulicas, estas podem ser do tipo: 

telas soldadas, barras e treliças de aço (ALVES, 2019). Na Figura 1 é apresentado um exemplo 

de forma metálica com compensado e na Figura 2 uma armadura do tipo tela soldada.  

Depois de estudados todos os documentos técnicos acerca da construção deve-se 

verificar o nivelamento do terreno, a conclusão das fundações e as impermeabilizações 

necessárias. Conforme descrito em Santos e Moreira (2020), ao se escolher a fundação deve-se 

levar em conta o local, a estabilidade, a segurança, a durabilidade e o alinhamento. De acordo 

com as autoras, o tipo de fundação mais empregado nestas construções são as radier. 

 
Figura 1 – Forma metálica com compensado. 

 

Fonte: (ALVES, 2019) 

 

 

 



 

Figura 2 – Armadura constituída com tela soldada e barras de aço. 

 

Fonte: (ALVES, 2019) 

 

O sucesso da construção depende da locação dos painéis de fôrmas no local correto, e a 

fim de reduzir possíveis erros nesta instalação deve-se executar a marcação e adotar os eixos. 

O próximo passo, de acordo com Vieira e Silva (2019), “é desenhar as linhas onde serão locadas 

as paredes internas e externas e com o auxílio de um fixador locar distanciadores/espaçadores 

com a finalidade de garantir a dimensão correta das paredes. Importante conferir o esquadro 

dos cômodos”.  

Para construir a armação do projeto se faz necessária a utilização das telas soldadas, a 

fim de que elas absorvam e dividam os esforços, realizando o papel estrutural e auxiliando no 

controle da retração do concreto e na sustentação das instalações hidráulicas e elétricas 

considerando que essas instalações são fixadas nestas estruturas. O projetista ao especificar a 

quantidade de telas soldadas pode recorrer à ABNT NBR 16055/2012 (VIEIRA; SILVA, 2019).  

Conforme destacado, neste método construtivo, as instalações elétricas são fixadas junto 

às telas, permanecendo embutidas na parede após a concretagem, quanto às instalações 

hidráulicas conforme a ABNT NBR 16055/2012 estas devem conter um diâmetro máximo de 

50mm, com pressão interna inferior a 0,3 MPa sendo vedada a utilização de tubos metálicos, 

quando em contato com a armadura, com o intuito de evitar a corrosão galvânica.   

Ao se projetar as fôrmas deve-se garantir a sua resistência quanto a fenômenos 

climáticos, à carga de estruturas auxiliares (andaimes, linhas de vida e lançamento e 

adensamento do concreto) conforme estabelecido pela ABNT NBR 16055/2012. Entre os dados 

que devem conter no projeto da fôrma, Vieira e Silva (2019) cita: o detalhamento do 



 

posicionamento dos painéis e dos equipamentos auxiliares, entre eles, peças de segurança, peças 

de travamento, esquadros e alinhadores, detalhes das escoras além de uma sequência de 

execução da montagem e desmontagem.   

Outro fator importante trata-se do escoramento das fôrmas que deve ser projetado de 

forma a assegurar ações de peso próprio, peso da estrutura e demais cargas acidentais, as escoras 

só poderão ser retiradas quando a resistência necessária for atingida e utilizando o tipo de 

desmoldante adequado, pois este pode variar de acordo com o tipo de fôrma e os materiais 

empregados na mesma (ABNT NBR 16055, 2012).  

A montagem das formas deve seguir ao estabelecido no projeto, conforme Alves (2019) 

numerar os painéis pode facilitar a sua identificação durante a montagem e desmontagem. Após 

finalizar a montagem das formas é essencial verificar o nivelamento das mesmas para então 

iniciar o processo de concretagem (ALVES, 2019).   

Conforme Ibracon (2018) antes de iniciar o processo de concretagem deve-se conferir 

todas as etapas anteriores e ao preparar o concreto deve-se garantir que esteja parcialmente 

plástico a fim de que ocupe os vazios das fôrmas e como forma de prevenir a sua segregação. 

De acordo com a ABNT NBR 6118/2003 o fck (Feature Compression Know - Resistência 

Característica do Concreto) do concreto deve estar entre 20 e 25 MPa como forma de garantir 

uma alta resistência para a desforma.  

É importante verificar a aceitação e validação do concreto, o que pode ser feito 

utilizando-se algumas normas, tais como: ABNT NBR NM 67 que trata do Slump Test (Teste 

de queda); a ASTM C 1611 que trata do Flow Test (teste de fluxo); a ABNT NBR 9833 que 

trata da massa específica do concreto; e a ABNT NBR 5739 que se refere ao teste de 

rompimento do corpo de prova.  

O processo de desforma só pode ser iniciado quando o concreto atingir a resistência 

mínima definida durante o projeto, este resultado é obtido através dos testes citados no 

parágrafo anterior.  

 

2.2 Sistema Construtivo Alvenaria Convencional  

 

 A alvenaria convencional também conhecida como alvenaria de vedação é um sistema 

de construção empregado para servir apenas para suportar seu próprio peso e de cargas de 

utilização do ambiente onde for empregada. Geralmente este tipo de alvenaria acompanha 

estruturas de concreto e de aço (GOMES et al, 2018). Conforme (SANTOS; BRITO, 2018) ela 



 

é sustentada por fundação, pilares, vigas e lajes, sendo que todos estes elementos, constituídos 

de concreto armado, estão interligados (SALOMÃO et al, 2019).  

 Este sistema não possui função estrutural na edificação, sendo assim, seu principal 

objetivo é receber cargas verticais calculadas da construção e transferi-las aos componentes de 

fundação utilizados nesta, e consequentemente as cargas não passam pela alvenaria, evitando o 

seu rompimento (GOMES et al, 2018). Além disso, as paredes possuem apenas a função de 

vedação e divisão dos ambientes, sendo formadas de tijolos assentados com argamassa 

(SALOMÃO et al, 2019).    

O sistema de alvenaria convencional geralmente utiliza blocos cerâmicos com furos na 

vertical e conforme a NBR 15270-1:2005 possuem resistência à compressão mínima de 

1,5MPa, no entanto, pode-se utilizar também blocos de concreto.   

Conforme (SALOMÃO et al, 2019) a estrutura de concreto armado que compõem 

Alvenaria Convencional é composta basicamente por: concreto armado, armadura, forma da 

laje, suporte da forma, forma da viga e forma do pilar. Esta estrutura é constituída a partir da 

associação de concreto e aço. 

Durante a concepção da alvenaria ao se posicionar os blocos cerâmicos deve-se atentar 

às suas posições e espessuras. As fiadas das juntas verticais não podem ser contínuas e 

geralmente seu alinhamento é verificado com um prumo. Com relação às juntas horizontais, 

para a garantia de seu alinhamento pode-se utilizar o escantilhão. Outro fator importante é 

garantir a utilização do máximo de blocos inteiros possível o que impactará na economia, 

eficiência e velocidade de execução (PONCIANO; SILVA, 2019). Na Figura 3 é apresentado 

o sequenciamento do assentamento da alvenaria.   

 

Figura 3 – Elevação da alvenaria de blocos cerâmicos 

 

Fonte: (PONCIANO; SILVA, 2020). 

 



 

Estes sistemas geralmente são revestidos internamente com chapisco, aplicado 

diretamente à alvenaria, com a utilização de argamassa que também é aplicada em panos de 

fachada com presença de vãos. O revestimento interno também é feito com chapisco, com 

posterior aplicação de argamassa para recebimento da pintura (JESUS; BARRETO, 2018). 

 

2.3 Sistema Construtivo Alvenaria Estrutural Com Blocos De Concreto   

 

Nos sistemas de alvenaria estrutural as paredes da construção serão também utilizadas 

para resistir às cargas, o que irá substituir o emprego de pilares e vigas geralmente utilizados 

nos sistemas de concreto armado, aço ou madeira. Além de exercer sua função de elemento de 

vedação as paredes serão “resistentes às cargas verticais de lajes, ocupação e peso próprio e às 

cargas laterais resultantes da ação do vento sobre a edificação e de desvios de prumo” (KATO, 

2002, p.18).  

Neste método os elementos que irão desempenhar a função estrutural são constituídos 

de alvenaria. Conforme Camacho (2006) estes sistemas quando projetados, dimensionados e 

executados de forma coerente irão garantir uma alta produtividade e economia de recursos.  

De acordo com Camacho (2006), podemos classificar a alvenaria estrutural de acordo 

com processo construtivo empregado, tipo de unidade ou utilização do material: 

• Alvenaria Estrutural Armada: de acordo com essa classificação todos os elementos 

estruturais de resistência devem possuir armadura passiva de aço. Estas armaduras 

devem ser posicionadas nas lacunas dos blocos que posteriormente são preenchidas 

com graute;  

• Alvenaria Estrutural Não Armada: neste tipo de metodologia os elementos 

estruturais irão apenas previr patologias tais como fissuras, concentração de tensões 

etc. exercendo assim apenas funções construtivas;  

• Alvenaria Estrutural Parcialmente Armada: neste tipo de processo construtivo 

apenas alguns elementos são armados; 

• Alvenaria Estrutural Protendida: nesta metodologia o elemento estrutural resistente 

conta com uma armadura ativa de aço; 

• Alvenaria Estrutural de Tijolos ou de Blocos: neste processo serão empregados os 

elementos tijolos ou blocos; 

• Alvenaria Estrutural Cerâmica ou de Concreto: neste caso as unidades serão 

construídas de material cerâmico ou de concreto. 



 

 Conforme destacado em Gomes et al (2018) independente da classificação a alvenaria 

estrutural sempre irá exercer sua dupla função: de suporte para as cargas calculadas e de 

vedação para os ambientes construídos. Este fator pode impactar na construção diminuindo o 

custo de execução ou o aumentando, para tanto deve-se saber que o estudo para escolher esta 

metodologia deve levar em consideração características da edificação como altura, tipo de uso, 

arranjo arquitetônico etc.  

O projeto deve ser a primeira etapa da concepção da obra, as decisões tomadas durante 

a elaboração do mesmo devem ser tomadas de forma a facilitar a execução da edificação 

levando-se em consideração aspectos de desempenho, qualidade e custos, de forma que se 

alcance eficiência no trabalho e qualidade do produto (KATO, 2002).  

Ao escolher os blocos de concreto utilizados na construção deve-se pesquisar entre os 

diversos fabricantes brasileiros além de garantir que estes estejam em conformidade com as 

normas técnicas. Seguindo o recomendado pela ABNT NBR 8798/1985 ao se montar os blocos, 

a argamassa deve ser aplicada nas juntas horizontais e verticais, de forma a preencher todas as 

paredes do bloco nas direções longitudinais e transversais, ou apenas na direção longitudinal. 

Caso estas divisões não sejam preenchidas a construção terá a sua resistência reduzida à 

compressão e ao cisalhamento da alvenaria (VIEIRA; SILVA, 2019).   

A formação dos pilares internos é realizada através do grauteamento que consiste na 

aplicação de graute preparado nos vazios dos blocos de concreto o que aumenta de 30% a 40% 

na resistência do bloco. Depois de realizada a marcação da obra o próximo passo é a armação 

que se trata da etapa em que ocorre a junção e ligação das paredes, o que é feito pelos próprios 

blocos, de forma a tornar a estrutura mais rígida (VIEIRA; SILVA, 2019). 

Na Figura 4 a seguir são descritas as etapas de elevação da alvenaria. Conforme pode 

ser observado (Figura 4) esta etapa engloba todas as demais etapas, tal como a fase de marcação 

e amarração que será executada durante todo processo de elevação. É nesta etapa que também 

ocorre a execução das instalações elétricas e hidráulicas, assim como as de janelas e portas, e 

demais objetos. 

Conforme destacado em Figueiró (2009) as instalações elétricas só podem ser 

executadas após o assentamento da última fiada, para que os eletrodutos sejam passados por 

dentro dos blocos, é importante destacar também que os quadros de tomadas e de interruptores 

são chumbados nos blocos elétricos. 

 

 

 

 



 

Figura 4 – Etapas de elevação da alvenaria. 

 

Fonte: (VIEIRA; SILVA, 2019). 

 

2.4 Light Steel Frame  

 

 O Light Steel Frame é uma metodologia construtiva baseada na utilização de uma 

estrutura de painéis de aço estruturais, instalados de forma a distribuir uniformemente os 

esforços, o que resulta da redução do peso específico (COELHO, 2014). De acordo com Cassar 

(2018) esta metodologia tem ganhado espaço na construção civil por apresentar alta qualidade 

em sua concepção com uma grande velocidade, além de apresentar características de 

racionalização e modulação.  

O Light Steel Frame (LSF) surgiu como uma melhoria do Light Wood Framing (LWF), 

que utilizava a madeira como base. A nova concepção que deu origem ao LSF empregava uma 

estrutura concebida com aço galvanizado a frio (CASSAR, 2018), que de acordo com Coelho 

(2014), se o projeto for eficiente, a construção terá potencial para uma alta produtividade, com 

a possibilidade de redução de custo através da padronização das edificações. 

O sistema estrutural do LSF é projetado de forma que resista a parte da carga aplicada 

na estrutura (CASSAR, 2018). Coelho (2014) recomenda que os projetos de LSF sejam 

elaborados em plataformas Building Information Modeling (BIM) em consequência de suas 

paredes auto portantes, sendo assim não é possível prever de onde a estrutura será lançada.  

Durante a concepção do projeto arquitetônico é aconselhado que se adote o pé direito 

de três metros e que as paredes dos ambientes sejam dimensionadas de 40 ou 60 cm. A adoção 

destes métodos irá gerar economia de aço (COELHO, 2014). 



 

De acordo com Coelho (2014) ao ligar a estrutura à fundação devem ser utilizados 

chumbadores e chapas L, de forma que a ligação final deve ser feita após todas as paredes 

estarem ligadas e aprumadas de forma a possibilitar a junções dos painéis em LSF.  

Conforme estabelecido na NBR 15253 (2014), que trata dos perfis de aço formados a 

frio com revestimento metálico, a espessura das chapas de aço utilizadas podem variar de 0,8 a 

3 mm.  

Com relação ao projeto estrutural são comumente empregados contraventos com treliças 

metálicas ou com fitas metálicas além de placas de PLYWOOD e OSB (COELHO, 2014).   

No projeto das instalações sanitárias não se deve posicionar os eixos de aparelhos 

sanitários sobre montantes, de acordo com Coelho (2014), ao executar este tipo de ação os 

lavatórios terão de utilizar sifões flexíveis o que impede a utilização da saída lateral para as 

bacias sanitárias.   

Já nos projetos de instalações hidráulicas é necessário atentar-se a não posicionar 

equipamentos alimentados com água em locais com treliças de contraventamentos (Coelho, 

2014). Para a instalação elétrica recomenda-se utilizar os forros para a organização dos 

eletrodutos de forma a evitar interferências (Coelho, 2014).  

 

2.5 Resultados obtidos por outros autores  

 

Alves (2019) ao comparar sistemas de paredes de concreto moldadas in loco com 

sistemas de alvenaria convencional notou que ao se optar pelo primeiro sistema foi obtida uma 

economia de 23%, em relação à metodologia convencional, no custo do metro quadrado da 

obra. No entanto o autor ressalta que essa economia se deveu à aplicação do sistema em obras 

padronizadas e com alto índice de repetição.  

Gomes et al (2018) em sua pesquisa, que comparou um sistema de alvenaria 

convencional com um de alvenaria estrutural, para construção de uma casa térrea de padrão 

popular, chegou à conclusão de que o modelo construtivo de alvenaria estrutural possui maior 

viabilidade técnica e financeira. Segundo o autor esta metodologia por ser baseada em economia 

e mínimo de desperdício devido a possibilidade de um melhor planejamento possui melhores 

vantagens técnicas, estes fatores que acarretam em um melhor controle da utilização de 

materiais fazem com que a alvenaria estrutural possua também vantagens financeiras.   

Meneghel e Dare (2017) ao compararem o custo global de um sistema em alvenaria 

convencional com um sistema em LSF, a partir da construção de uma edificação multifamiliar 

de 122,16 m2, considerando apenas custos diretos, chegaram à conclusão de que o custo do 

sistema em LSF é 12,3% maior quando comparado ao custo global da construção em alvenaria 



 

convencional. No entanto com relação ao tempo de construção, de acordo com a pesquisa de 

Farias (2013), o tempo para concepção de uma obra utilizando a metodologia LSF é bem mais 

curto do que em um sistema equivalente em alvenaria convencional.  

 

2.6 Parâmetros De Análise  

 

2.6.1 Custos  

Entre os parâmetros analisados na pesquisa têm-se os custos dos materiais que foram 

levantados com base nos projetos para cada tipo de sistemas e pesquisados na tabela SINAPI 

para o estado de Goiás.  

A comparação entre os custos das metodologias, foi feita a partir da elaboração de 4 

planilhas orçamentárias, uma para cada metodologia de construção estudada, de forma que 

serão levados em consideração custos de materiais empregados.  

Sabe-se que cada uma das metodologias possui acabamentos particulares, para tanto, os 

custos avaliados serão referentes a: infraestrutura, supraestrutura, paredes e painéis, 

revestimentos argamassados (reboco), contrapisos, forros, instalações elétricas, hidráulicas e 

sanitárias. Outro parâmetro que foi estudado e utilizado na comparação foi o Custo Total/m2 

dos materiais para cada metodologia.  

 

2.6.2 Tempo 

O tempo é um fator que interfere diretamente nos custos da obra pois deve ser levado 

em consideração no cálculo para o pagamento da mão de obra (engenheiros, pedreiros, 

serventes, pintores etc.).  

Ao se estudar o parâmetro tempo de execução deve-se levar em conta alguns fatores 

externos que influenciam no tempo de execução de obra, como: intempéries, escassez de 

recursos e número de funcionários, entre outros fatores.  

Neste trabalho o tempo de construção levou foi calculado com base em dados de 

produtividade de cada um dos sistemas, de acordo com as bibliografias estudadas.  

 

2.6.3 Produtividade  

 Em seu trabalho Peleteiro (2018, p. 6) conceitua a produtividade como sendo “a 

quantidade de recurso utilizada para a produção de um determinado produto”. Sendo assim, um 

produto pode ser comparado através deste viés, “medindo-se” a quantidade de recursos 



 

(materiais e mão de obra) e o tempo gasto para sua concepção, sendo que, o mais produtivo é o 

que tiver gasto menos recursos e tempo para obtenção de um resultado semelhante.  

 Conforme destacado em Araújo (2018) a produtividade está relacionada a uma “melhor” 

ou “pior” distribuição e organização dos recursos disponíveis para a construção.  Neste trabalho 

a produtividade foi avaliada com base no tempo médio de construção por metro quadrado e 

com base no desperdício de materiais.  

 

3 METODOLOGIA  

  

O desenvolvimento deste trabalho foi pautado em um levantamento bibliográfico que 

buscou por pesquisas científicas que realizaram comparações envolvendo os quatro métodos 

construtivos estudados. Grande parte do referencial teórico foi pautado em projetos realizados 

nos últimos cinco anos. Além da busca por artigos que comparassem os métodos construtivos 

foram analisados documentos que apresentaram a descrição técnica das metodologias 

estudadas.  

 A base de dados utilizada para o levantamento dos artigos, trabalhos de conclusão de 

curso, teses e dissertações foi o Google Acadêmico, em que foram utilizadas palavras-chave 

como: comparação entre os sistemas construtivos, paredes de concreto, alvenaria convencional, 

alvenaria estrutural, light steel frame e viabilidade de sistemas construtivos.  

 Após o estudo de todos os trabalhos selecionados e a comparação destes com as técnicas 

empregadas em cada sistema de construção, as metodologias construtivas foram comparadas 

qualitativamente, com relação aos resultados obtidos pelos diversos autores, e com a aquisição 

de dados quantitativos, também referentes a outras bibliografias, foi possível realizar algumas 

comparações utilizando dados numéricos.  

 A comparação do valor gasto com os materiais em cada metodologia construtiva foi 

feita com base em um projeto de uma residência unifamiliar, de aproximadamente 50 m2 de 

área construída, que foi adaptada para cada uma das metodologias construtivas, depois de 

realizada a adaptação foram levantados os custos dos materiais empregados em cada método 

construtivo a partir das tabelas SINAPI para o estado de Goiás. 

 Com relação ao tempo e a produtividade foram coletados valores referentes à 

produtividade apresentados em sistemas reais que utilizaram estas metodologias e a partir 

desses valores foi feita uma estimativa para o tempo e produção em cada uma das metodologias 

estudadas.  

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste tópico do trabalho foram apresentados os principais resultados obtidos na análise 

bibliográfica acerca dos métodos construtivos de forma a apresentar as comparações com base 

nos parâmetros já estabelecidos.  

 

4.2 Comparação entre custos  

 

Na Tabela 2 é apresentado o custo final com os materiais de acordo com cada uma das 

metodologias. 

 
Tabela 2 – Custo final com materiais em cada um dos sistemas construtivos analisados. 

MÉTODO CONSTRUTIVO VALOR TOTAL 

Alvenaria Convencional  R$ 49.553,99 

Alvenaria Estrutural R$65.259,18 

Paredes de Concreto Moldadas In Loco R$56.390,89 

Light Steel Frame  R$64.745,22 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Nos gráficos a seguir são apresentados em porcentagem a composição dos custos com 

os materiais em cada método construtivo.  

 

Figura 5 - Composição dos gastos com materiais empregados na Alvenaria Convencional. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 



 

Figura 6 - Composição dos gastos com materiais empregados na Alvenaria Estrutural. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 7 - Composição dos gastos com materiais empregados na Paredes de Concreto Moldadas In Loco.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 8 - Composição dos gastos com materiais empregados na Paredes de Concreto Moldadas In Loco  

 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

 Na Tabela 3 são apresentadas o tempo e a produtividade obtidas em cada uma das 

metodologias, considerando o trabalho de 1 Oficial/Pedreiro e 1 Servente/Montador, 

considerando a área construída de 50 m2 das construções.  

 

Tabela 3– Produtividade e Tempo para cada uma das metodologias construtivas  

MÉTODO CONSTRUTIVO PRODUTIVIDADE TEMPO 

Alvenaria Convencional 
Pedreiro: 2,6 m2/h 

Servente: 2,6 m2/h 
10 horas 

Alvenaria Estrutural 
Oficial: 0,4922 m2/h 

Servente: 0,7083 m2/h 
42 horas 

Paredes de Concreto Moldadas In Loco 
Oficial: 0,4804 m2/h 

Servente: 0,7409 m2/h 
40 horas 

Light Steel Frame 
Ajudante: 10 m2/h 

Montador: 2 m2/h 
5 horas 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Melo et al (2014) ao desenvolver em sua pesquisa um sistema com indicadores a fim de 

comparar a produtividade entre sistemas de paredes de concreto nas etapas de fôrma, armação 

e concretagem destacou que este processo conta com um alto nível de industrialização e, 

portanto, é uma ótima alternativa devido a sua alta produtividade e potencial impacto na 

redução da mão de obra, quando comparado a métodos tradicionais.  

 O debate anterior, proposto por Melo et al (2014), condiz com os resultados 

apresentados por Lara e Pilonetto (2016), que comparam os sistemas de Paredes de Concreto 

Monolíticas Moldadas In Loco com a Alvenaria Estrutural, para a construção de apartamentos 

habitacionais. Neste trabalho os autores concluíram que o sistema de alvenaria estrutural seria 

mais vantajoso para a construção de até 3 blocos de apartamentos, caso a construção ultrapasse 

este valor o sistema em LSF torna-se mais vantajoso. Ao comparar a produtividade dos dois 

sistemas os autores perceberam que a diferença entre o tempo de execução de 1 bloco de 

apartamentos entre as duas metodologias era de 2 meses, com uma maior demanda de tempo 

do sistema de alvenaria estrutural.  

 Ao realizar um estudo acerca da metodologia de Paredes de Concreto Moldadas In Loco 

empregada na construção de um residencial composto com 12 blocos, com 32 casas em cada 

bloco, Gomes e Rocha (2018, p.39), concluíram que quando comparado ao sistema de 

Alvenaria Convencional na construção de conjuntos habitacionais, o sistema reduz atividades 



 

artesanais e improvisações, possibilitando menor número de operários no canteiro, com maior 

produção em menor espaço de tempo.  

 De acordo com Lara e Pilonetto (2016) um dos fatores que aumenta a produtividade do 

sistema de Paredes de Concreto, em relação ao sistema de alvenaria estrutural, está na rapidez 

de execução da superestrutura e na instalação das tubulações da parte elétrica e hidráulica, que 

é realizada cerca de 3 vezes mais rápido para estes sistemas. O fato das construções em Paredes 

de Concreto serem executadas com um tempo menor, impacta diretamente no tempo de 

contratação de funcionários, na permanência de maquinário na obra e no tempo de 

disponibilidade da obra para o consumidor final.  

 De acordo com Silva (2021), as Paredes de Concreto exigem um alto investimento 

inicial para compra das formas, no entanto, esse investimento é recuperado quando são 

construídas várias casas com características arquitetônicas semelhantes. Silva (2021), chegou a 

esta conclusão ao comparar custos e produtividade de um projeto para construção de residências 

unifamiliares utilizando a alvenaria estrutural em blocos de concreto em comparação com a 

metodologia de paredes de concreto moldadas no local. Na Tabela 4 são destacadas a 

produtividade, de acordo com alguns autores, para cada um dos métodos estudados: 

 

Tabela 4: A produtividade dos sistemas construtivos de acordo com alguns autores estudados. 

Autor  Metodologia de Construção Produtividade 

Silva (2021) Alvenaria Estrutural 
Oficial: 0,4922 m2/h 

Servente: 0,7083 m2/h 

Silva (2021) 
Paredes de Concreto 

Moldadas In Loco 

Oficial: 0,4804 m2/h 

Servente: 0,7409 m2/h 

Kuhn (2017) Alvenaria Convencional 
Pedreiro: 2,6 m2/h 

Servente: 2,6 m2/h 

Kuhn (2017) Light Steel Frame 
Ajudante: 10 m2/h 

Montador: 2 m2/h 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, de acordo com Silva (2021) ao compararmos 

a produtividade dos sistemas Paredes de Concreto Moldadas In Loco com a Alvenaria Estrutural 

a diferença de produtividade foi insignificante.  

Em Gomes et al (2018), os autores comparam os sistemas de Alvenaria Convencional e 

Alvenaria Estrutural, empregadas na construção de casas populares. Os autores obtiveram como 

resultado que o sistema em Alvenaria Estrutural é mais viável, por fatores como: custo do 



 

material é 14,37% menor que o de Alvenaria Convencional e a redução dos custos com mão de 

obra em 28,71%.  

Na Tabela 5 são apresentados os custos por metro quadrado para a construção de alguns 

sistemas estudados.  

Como podemos observar na Tabela 5 existe certa divergência no valor do metro 

quadrado para os mesmos métodos de construção. Essas divergências são devidas a diversos 

fatores tais como: etapas da obra consideradas na composição dos custos, matérias-primas 

empregadas nas construções, diferentes tipos de projetos, levantamento de dados com base 

apenas no projeto, acompanhamento dos gastos em uma construção real etc. Para tanto, serão 

discutidos ao longo do texto as metodologias empregadas por cada autor citado.   

Outra análise que podemos constatar a partir das tabelas refere-se ao fato de os métodos 

mais industrializados como o de Paredes de Concreto Moldadas In Loco e o Light Steel Frame 

possuírem um custo mais alto por metro quadrado, devido aos materiais que são empregados 

nestes sistemas, no entanto em alguns casos, como será apresentado ao longo do texto este alto 

custo de materiais é compensando com uma redução na mão de obra e com a alta produtividade 

destes sistemas.  

 

Tabela 5: O custo por metro quadrado de acordo com as metodologias de construção aplicadas por 

alguns autores.  

Autor  Metodologia de Construção Custo (R$/m2) 

Silva (2021) Alvenaria Estrutural  1.765,21 

Silva (2021) 
Paredes de Concreto 

Moldadas In Loco 
1.385,42 

Souza e Fernandes (2015) Alvenaria Convencional 712,76 

Souza e Fernandes (2015) 
Paredes de Concreto 

Moldadas In Loco 
479,74 

Alencar (2021) Alvenaria Convencional 1.173,26 

Alencar (2021) Light Steel Frame 1.691,54 

Firmino (2019) Alvenaria Convencional  926,64 

Firmino (2019) Alvenaria Estrutural  940,87 

Firmino (2019) Light Steel Frame 877,46 

Sena e Carmo (2015) Alvenaria Convencional 1.091 

Sena e Carmo (2015) Light Steel Frame 1.301,36 

Fonte: Elaborada pela autora 

 



 

Souza e Fernandes (2015), por exemplo, compararam um sistema de Alvenaria 

Convencional com blocos cerâmicos com um sistema de Paredes de Concreto utilizando o 

projeto de um edifício de 5 andares com 479,20 m2 de área construída. Ao realizarem o 

levantamento quantitativo, feito com bases em dados de projeto, os autores consideraram os 

custos para a superestrutura, paredes de vedação e instalações elétricas e hidráulicas, obtendo 

um valor de R$341.557,17 para concepção do sistema em Alvenaria Convencional e 

R$229.889,62 com o emprego das Paredes de Concreto.  

Pereira (2017) ao realizar a comparação entre os mesmos métodos avaliados por Souza 

e Fernandes (2015), em um residencial com 640 unidades habitacionais compostas por 

edificações de 4 andares, obteve o mesmo resultado, de forma que a aplicação da metodologia 

de Paredes de Concreto Moldadas In Loco torna-se mais viável mediante à aplicação em larga 

escala. O autor também apontou uma diminuição da mão de obra para o sistema de Paredes de 

Concreto em consequência de uma produção maior em um tempo menor, quando comparado 

com a Alvenaria Convencional.  

Cassar (2018) ao comparar um método industrializado (Light Steel Frame) a um método 

mais tradicional (Alvenaria Convencional), através de uma análise bibliográfica, percebeu que 

o custo global de uma construção em LSF é cerca de 8,6% maior que o custo para construção 

em Alvenaria Convencional, apesar do sistema em LSF ser construído em um tempo menor.  

Alencar (2021), ao desenvolver um estudo de caso na construção de uma residência 

unifamiliar de 66,35 m2, ao comparar a metodologia de LSF com a Alvenaria Convencional 

chegou à conclusão de que mesmo o sistema em LSF sendo mais produtivo o valor da mão de 

obra foi 12% maior do que o empregado na Alvenaria Convencional. O autor atribuiu este fator 

devido ao LSF ser um sistema construtivo industrializado e necessitar de mão de obra 

especializada.   

 

4.1 Vantagens e Desvantagens dos Métodos Construtivos  

 

4.1 Paredes de Concreto  

 Entre as vantagens deste método temos, de acordo com Sgobbi (2021), alta 

produtividade, processo industrializado, trata-se de um sistema racionalizado com uma baixa 

geração de resíduos. No entanto o autor destaca algumas desvantagens do sistema 

principalmente pelo fato de que sua aplicação em sistemas com baixa repetitividade o torna 

inviável, além disso, possui uma baixa flexibilidade arquitetônica, justamente por possuir 

paredes não removíveis, pode-se destacar também a dificuldade quanto à manutenção de 



 

instalações elétricas e hidráulicas, além destes fatores, este sistema necessita de uma mão de 

obra qualificada para a sua construção o que pode ser uma desvantagem pela baixa oferta de 

mão de obra o que também influencia nos custos.  

 Souza e Fernandes (2021) atribuem a baixa flexibilidade do projeto devido a 

impossibilidade de alteração do layout devido às formas serem fabricadas para projetos pré-

determinados.  

 Gomes e Rocha (2018) ressaltam a importância deste modelo construtivo para a 

sustentabilidade já que adotando-se essa metodologia o desperdício de material é quase nulo, 

em razão também, da possibilidade de se reutilizar as formas, sistema de travamento e escoras.   

 

4.2 Alvenaria Convencional  

 Conforme Garcia et al (2019), esta metodologia de construção possui como vantagem 

uma variedade de modelos arquitetônicos, despertando a criatividade dos profissionais ao 

desenvolverem projetos com elementos como portas e janelas fora do padrão comercial, além 

da facilidade da implementação de reformas e adequações.  

Como desvantagens deste sistema podemos destacar uma grande quantidade de entulho 

gerada devido a não previsão de blocos de passagem para as tubulações o que irá gerar cortes 

na construção a fim de criar estas passagens, provocando também o desperdício de blocos 

cerâmicos (GOMES et al, 2018).  De acordo com Garcia et al (2019) o prejuízo desta etapa 

pode chegar de 20 a 30% impactando em mão de obra e materiais.  

Cassar (2018), ressalta que o prazo para concepção destes sistemas é superior quando 

comparado aos demais sistemas construtivos, devido à sua baixa produtividade.  

 

4.3 Alvenaria Estrutural  

 Pode-se citar como vantagens deste sistema: planejamento e previsão precisos, menor 

tempo de execução, maior controle de materiais e a utilização de alguns componentes pré-

moldados e industrializados diminuem o tempo de execução da obra (GOMES et al, 2018).  

 Garcia et al (2019) coloca como desvantagem desta metodologia o fato de não ser 

possível propor modificações futuras na edificação devido ao fato dos blocos exercerem 

funções estruturais. Segundo o autor esta metodologia exige uma mão de obra especializada em 

seu projeto e execução.  

 

4.4 Light Steel Frame  



 

 Cassar (2018) coloca como vantagem deste sistema a sua fácil montagem, manuseio e 

transporte e fácil execução das instalações o que o torna altamente produtivo. Além disso os 

perfis utilizados em sua construção são facilmente encontrados no mercado. Outra vantagem 

deste sistema está relacionada aos impactos ambientais devido à sua baixa geração de resíduos 

e baixo consumo de água.  

 A principais desvantagens desta metodologia estão relacionadas aos custos devido a 

utilização de material mais caro do que os empregados em sistemas convencionais, mão de obra 

mais cara e um custo de construção mais elevado de 8,6% a 40% maior que a alvenaria 

convencional, por exemplo (CASSAR, 2018).  

 

5 CONCLUSÃO  

  

Este trabalho que teve como objetivo geral comparar quatro sistemas construtivos: 

Paredes de Concreto Moldadas In Loco, Alvenaria Convencional, Alvenaria Estrutural e o Light 

Steel Frame, devido ao déficit de habitações do Brasil, pôde apresentar as principais 

características construtivas destes sistemas, estabelecer uma comparação da produtividade e 

custo destes sistemas além de apresentar as vantagens e desvantagens de cada um deles.  

 O levantamento bibliográfico possibilitou a compreensão com base na visão de outros 

autores sobre as especificidades de cada um dos sistemas, de forma que é possível compreender 

que os sistemas mais industrializados (Paredes de Concreto e Light Steel Frame) necessitam de 

serem mais disseminados de forma que isso influencie a especialização profissionais nestas 

metodologias de construção, pois estas trazem inúmeros benefícios, principalmente quando são 

aplicadas em casas populares com o mesmo padrão de construção.  

 Os métodos mais tradicionais mesmo apresentando vários benefícios, principalmente 

quanto à flexibilidade da construção, custo de mão de obra e de materiais mais barato, no 

entanto estes benefícios são acompanhados de uma baixa produtividade, sendo assim sua 

aplicação a fim de suprir o déficit populacional seria menos viável do que a aplicação de 

métodos industrializados. Podemos também acrescentar a estes fatores o alto desperdício de 

materiais e o consumo exagerado de água.  

 Para tanto ao escolher o método a ser aplicado em uma construção o engenheiro civil 

deve estar atento a todas as vantagens e desvantagens de cada um destes sistemas, além de 

considerar os objetivos da construção. 
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