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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo o Adobe como material construtivo sustentável, apresentando a 

proposta de um projeto arquitetônico que visa solucionar os problemas de infraestrutura encontrados no 

curso de arquitetura e urbanismo da instituição, através da criação de um conjunto de salas destinado 

especificamente para o curso de forma a atender as necessidades de seus usuários. 
Dentre a variedade de materiais construtivos existentes, optou-se pelo tijolo de adobe devido aos 

benefícios oferecidos pelo mesmo, como conforto térmico, baixo custo e absorção de poluentes. O adobe 

está incluído na lista dos materiais que menos causam impacto ambiental, estando no topo da 

sustentabilidade e economia, uma vez que ele pode ser reutilizado.  
 
Palavras Chave: Material Construtivo, Sustentabilidade, Projeto. 

 

ABSTRACT 

 
This article aims to use Adobe as a sustainable building material, presenting the proposal of an 

architectural project that intends to solve the infrastructure problems found in the architecture and 

urbanism course of the institution, through the creation of a set of rooms intended specifically for the 

course in order to meet the needs of its users. 

Among the variety of existing building materials, the adobe brick was chosen due to the benefits offered 

by it, such as thermal comfort, low cost, and pollutant absorption. The adobe is included in the list of 

materials that cause less environmental impact, being at the top of sustainability and economy, since it 

can be reused. 

 

Key Words: Construction material, Sustainability, Project. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 



 

2 

 

 Uma das alternativas que contribuem com a sustentabilidade na construção civil 

é a utilização da terra crua, esse material já foi muito utilizado no passado, devido seu 

baixo custo e facilidade de acesso, visto que se trata de uma técnica vernacular, ou seja, 

utiliza materiais disponíveis no próprio local da construção. Existem diversas técnicas 

construtivas que tem como base a terra crua, uma delas é o tijolo de adobe, que consiste 

em um bloco de terra argilosa, que são confeccionados na própria construção de forma 

artesanal (GONÇALVES, GOMES, 2009).  

Para a fabricação do tijolo de adobe é feita uma mistura da terra extraída com 

outros materiais, podendo ser fibras vegetais, cal e até mesmo cimento, isso será 

definido de acordo com a necessidade e as características do local. Posteriormente essa 

mistura será colocada em moldes de madeira, onde serão compactadas manualmente, e 

em seguida expostas ao sol para que sequem completamente, transformando-se então 

em tijolos (GONÇALVES, GOMES, 2009). 

Apesar de muito utilizada no passado, essas técnicas construtivas, caíram em 

desuso após a Revolução Industrial, pois nessa época buscava-se cada vez mais a 

substituição do trabalho manual pela produção industrial, ou seja, os produtos 

manufaturados eram considerados um retrocesso. Desta forma a utilização da terra crua 

como técnica construtiva passou a ser menosprezada, sendo considerada ultrapassada e 

de pouco valor estético. Além disso, descobriu-se que a produção de outros materiais, 

como por exemplo o tijolo cozido, era muito mais rápida possibilitando até mesmo 

produções em larga escala (PEREIRA, 2019). 

Durante seu processo de fabricação, o tijolo cerâmico passa pela queima da 

argila em fornos de alta temperatura que utilizam carvão vegetal para combustão, ou 

seja, junto à liberação de gás carbono decorrente dessa queima, existe também o corte 

de árvores para a produção do carvão que será utilizado nesse processo. Outra 

desvantagem desse material é a inércia térmica causada pela grande absorção de calor 

recebida no decorrer do dia, o que gradativamente interfere na temperatura interna do 

edifício, fazendo com que a construção necessite de ventilação artificial, causando gasto 

energético e financeiro (FIAIS, SOUZA, 2017). 
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Devido a essa substituição de técnicas construtivas, a construção civil no Brasil 

veio ao longo dos anos ocasionando diversos danos ambientais, uma vez que, além de 

consumir grande quantidade de energia, utiliza grande parte de matéria prima não 

renovável e a maior parte dos resíduos derivados de construções são descartados no 

meio ambiente. Esses impactos geram áreas degradadas, e outros prejuízos são causados 

pelo processo construtivo de forma não consciente, esse processo pode ser dividido em 

três vertentes, como a aquisição de materiais não sustentáveis, execução da obra, e no 

descarte de resíduos derivados desta construção (ROTH, 2011). 

Diante desses fatos observou-se a necessidade de buscar outros métodos e 

materiais construtivos que fossem eficazes, porém, que não agredisse o meio ambiente, 

surgindo assim a construção sustentável, onde consiste em um sistema que propõe 

intervenções sobre o meio ambiente, sem prejudicá-lo, ou seja, sem esgotar recursos 

naturais. Isso é possível através de mudanças no processo construtivo, como por 

exemplo, a substituição de materiais nocivos à natureza, por ecos materiais. Pois a 

escolha de materiais empregados na obra deve levar em consideração a necessidade, a 

energia gasta no processo de fabricação, quanto tempo terá sua vida útil e se esses 

materiais podem ser reaproveitados (SILVA, SANTANA, SILVA, ALMEIDA, LIMA, 

2018). 

A proposta de construção de um conjunto de salas aplicando o tijolo de adobe, 

tem como objetivo apresentar um método construtivo sustentável, de baixo custo e fácil 

acesso uma vez que sua fabricação consiste na utilização de materiais provenientes do 

próprio local da construção, assim como proporcionar conforto térmico aos 

usuários.  Outra finalidade do projeto é fornecer suporte aos alunos do curso de 

arquitetura através da construção de salas adequadas, como sala de apresentação, sala de 

projetos, ateliê e sala de exposições. 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esse trabalho foi produzido através de pesquisas realizadas por intermédio de livros, 

artigos, dissertações e teses, onde buscou-se um conhecimento aprofundado em relação 

ao tema em questão. Desta forma, este artigo fundamenta-se na realidade da busca por 
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estratégias que tornem o processo da construção mais sustentável, visando a preservação 

do meio ambiente.  

Para isso o projeto apresentado propõe a implantação de um conjunto de salas 

utilizando como principal material o adobe, contribuindo para o meio ambiente e 

apresentando uma nova forma construtiva aos usuários. Além de incentivar e 

proporcionar aos estudantes e professores da instituição, uma infraestrutura mais 

favorável, oferecendo suporte e material didático para a aprendizagem. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O principal conceito do projeto é a utilização do adobe como material 

sustentável na construção de um conjunto de salas voltadas para o curso de arquitetura. 

Esse conjunto consistirá em sala de exposições, para que os próprios alunos possam 

expor seus trabalhos; sala de apresentações, que contará com equipamentos como 

datashow e óculos de realidade virtual (VR); sala de projetos, que será equipada com 

pranchetas para a produção de desenhos técnicos; ateliê, que servirá para a produção de 

trabalhos, como maquetes; e ambientes de convivência. Para a construção de toda essa 

estrutura será utilizado como principal material construtivo o tijolo de adobe.  

Para a produção dos tijolos de adobe, será necessário a realização de uma 

sondagem SPT (Ensaio de Sondagem à Percussão) como mostra a Figura 1, no próprio 

terreno, para que haja um maior conhecimento sobre o tipo de solo, para verificar se a 

terra deste terreno que será escavada para a criação da fundação, servirá para a 

confecção desses tijolos. E de acordo com esse estudo sobre as características do solo, 

verifica-se se há necessidade da adição de outros materiais (BARROSO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sondagem SPT 
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Fonte: Escola engenharia. https://www.escolaengenharia.com.br/sondagem-spt/ 

 

Na confecção desses tijolos será utilizado o cimento como componente 

impermeabilizante, desta forma, os tijolos ficarão mais rígidos e poderão ser utilizados 

de forma mais flexível, visto que, uma das desvantagens do adobe é a sua baixa 

resistência à umidade. Após a definição dos materiais que serão adicionados, a mistura 

será colocada em moldes de madeira em forma retangular (Figura 2), e assim que o 

tijolo estiver com forma será removido do molde e deixado para secar ao sol, a secagem 

completa acontecerá em média, dentro de 30 dias (BOUTH, 2005). 

 

Figura 2: Fabricação do tijolo de adobe 

 

Fonte: Archdaily. https://www.archdaily.com.br/br/945393/adobe-o-material-reciclavel-mais-sustentavel 

 

Outra forma de confeccionar esses tijolos é misturando e amassando os materiais 

que integrarão o tijolo até que fiquem uniforme, essa mistura então deve ficar à sombra 

durante dois dias, e posteriormente deve ser novamente misturada com água. Após essa 

https://www.escolaengenharia.com.br/sondagem-spt/
https://www.archdaily.com.br/br/945393/adobe-o-material-reciclavel-mais-sustentavel
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etapa a massa fica exposta ao sol, e em seguida é colocada em formas feitas em metal 

ou plástico, onde o comprimento geralmente é o dobro da largura. Depois de endurecer 

o tijolo deverá ser desenformado e exposto ao sol para que perca parte da umidade, e 

por fim deverá ser colocado à sombra onde permanecerá de vinte oito a trinta e cinco 

dias, até que esteja pronto (PEREIRA, 2014). 

A fundação da edificação será feita de acordo com a disponibilidade de materiais 

no local da obra, sendo assim, optou-se pela fundação com tijolos cerâmicos furados, 

que consiste na escavação de valas de 40 cm de largura e 40 cm de profundidade, onde 

serão construídas as paredes (Figura 3). Após assentar os tijolos de forma dobrada, até o 

nível do terreno, deve-se aterrar as valas, e construir uma camada de 40 cm de tijolos 

acima do nível do terreno, de forma a evitar o contato do adobe com a umidade do solo 

(ARAÚJO, 2009). 

Figura 3. Fundação da construção de tijolos de adobe

 

Fonte: Deecc. 

http://www.deecc.ufc.br/Download/Projeto_de_Graduacao/2009/Manualizacao%20de%20Construcoes%

20em%20Adobe.pdf 

 

Após a construção das fundações, começam a ser elevadas as paredes (Figura 4), 

a primeira fiada de tijolos de adobe deve ser assentada diretamente sobre a fundação, e 

assim uma fiada sobre a outra sucessivamente de acordo com o projeto, sendo 

semelhante ao processo de elevação de tijolo cerâmico (ARAÚJO, 2009).  

 

Figura 4. Construção parede de adobe 
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Fonte: Chalé de madeira. https://chaledemadeira.com/construcao/bioconstrucao/ 

 

O acabamento das paredes será realizado em duas etapas (Figura 5), a primeira 

camada consiste em uma mistura proporcional de areia, terra e cal, resultando em um 

acabamento semelhante ao chapisco, já a segunda camada é composta apenas por areia e 

cal. Por fim utilizaremos uma tinta à base de água e cal (ARAÚJO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Acabamento parede de adobe 

https://chaledemadeira.com/construcao/bioconstrucao/
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Fonte: Deec 

http://www.deecc.ufc.br/Download/Projeto_de_Graduacao/2009/Manualizacao%20de%20Construcoes%

20em%20Adobe.pdf 

 

A cobertura das salas será composta por uma estrutura de madeira e coberta por 

telhas de fibra vegetal feitas de papel reciclado e papelão (Figura 6). O processo de 

fabricação dessa telha começa na compra desse material em cooperativas, depois essa 

matéria é dissolvida em água quente para que haja a extração da fibra celulose, e em 

seguida passa por uma centrífuga, que retira as impurezas dessa massa, que será exposta 

a uma esteira aquecida para eliminar a umidade. Após sair dessa esteira a telha receberá 

uma camada de resina e de pigmentação orgânica, e passará por uma forma para 

adquirir o formato ondulado (SCHELB, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Telhado com telhas de fibra vegetal 
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Fonte: Coberturas Leves. https://www.coberturasleves.com.br/5-mitos-sobre-telha-ecologica-de-fibra-

vegetal-que-voce-deve-esquecer/ 

 

Em seguida, é necessário submeter as telhas à um processo de secagem, e logo 

após estas serão cortadas, e mergulhadas em betume, para que sejam 

impermeabilizadas, ganhem resistência e proteção UV (SCHELB, 2016). 

Depois de passar por esses procedimentos a telha passará a absorver apenas 

0,0003% de água, e então estará pronta para ser comercializada (Figura 7). Além de 

ecológica, essas telhas possuem grande durabilidade, durando cerca de 30 anos, e 

podem ser encontradas por um preço acessível (SCHELB, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Telhas de fibra vegetal 

https://www.coberturasleves.com.br/5-mitos-sobre-telha-ecologica-de-fibra-vegetal-que-voce-deve-esquecer/
https://www.coberturasleves.com.br/5-mitos-sobre-telha-ecologica-de-fibra-vegetal-que-voce-deve-esquecer/
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Fonte: Reciclagem no meio ambiente. https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/telhas-ecologicas/ 

 

Após o estudo do local e do programa de necessidades, chegou-se à 

planta baixa (Figura 8), onde definimos o posicionamento de cada sala, e como 

seria a integração entre elas. 

Logo a frente, quando o usuário adentra ao bloco, ele é direcionado a 

um hall que tem como função servir como um espaço de convivência, este 

também fará a distribuição das salas e sanitários. Esse hall será bem amplo, de 

forma servir como espaço para exposições de trabalhos, assim como a sala de 

exposições, que poderá ser acessada ao lado direito. 

A sala de exposições, será composta por mesas onde serão expostos os 

trabalhos. Essa sala receberá iluminação natural de uma janela em “L”, que 

além de favorecer a entrada de luz, também servirá como uma espécie de 

vitrine de forma que as pessoas que estarão ao lado de fora também possam 

visualizar os trabalhos expostos. 

Também ao lado direito, pode-se ter acesso ao ateliê, que será equipado 

com ferramentas de trabalho, e mesas amplas, que podem ser utilizadas 

individualmente, ou por um grupo de pessoas. Para ampliar ainda mais esse 

espaço, e favorecer a ventilação e a iluminação, criou-se uma divisão entre o 

hall e o ateliê através de cobogós de cerâmica. 

À frente ficarão os sanitários, que estarão dentro das normas de 

acessibilidade, podendo ser utilizado também por pessoas com necessidades 

especiais. Ao lado esquerdo à entrada do bloco, encontra-se a sala de 

apresentações, essa sala foi pensada com o objetivo de oferecer suporte para 
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diversos tipos de apresentações, e contará com datashow, lousa, e um espaço 

que servirá para apresentações que utilizam óculos de realidade virtual (VR). 

Ao lado da sala de apresentações, ficará a sala de projeto, para a criação 

desta, utilizou-se como referência uma sala de projetos já existente, porém o 

objetivo era ampliar o espaço e fornecer uma quantidade maior de pranchetas 

para os alunos. 

 
Figura 8. Croqui planta baixa

 
Fonte: Elaboração própria, 2021  

 
 

O projeto foi elaborado com base nas necessidades de infraestrutura para o curso 

de arquitetura, visando a adição de um bloco específico para o curso, com salas 

equipadas para produção de trabalhos e apresentações (Figura 09). E para a construção 

desse projeto buscou-se utilizar materiais que tivessem baixo custo, fácil acesso e 

contribuíssem para o meio ambiente, sendo o principal deles, o tijolo de adobe, o qual 

foi utilizado na maior parte da edificação. 
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Figura 9. Setorização 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

As paredes serão todas construídas em tijolo adobe, com espessura de 20cm, 

estas variaram entre paredes com acabamento e tijolos à vista, de acordo com seus fins 

estéticos. O pé direito desta edificação será de 2,80m, já enquanto os vãos de portas e 

janelas seguirão o padrão geralmente utilizado (Figura 10), com exceção da janela 

localizada na sala de exposições, pois esta será construída em ―L‖ para favorecer a 

visualização dos trabalhos expostos. 

Todas as esquadrias das janelas terão como material o blindex, pois além de 

resistente, pode facilitar a incidência de iluminação natural e causa uma sensação de 

amplitude no ambiente. As janelas das salas serão compostas por quatro folhas, duas 

fixas e duas de correr, contando com medida de 1,50m x 1,00m, com peitoril de 1,10m. 
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Já as dos banheiros serão basculantes, com medida de 60cm x 60 cm, e peitoril seguindo 

o padrão, no entanto, a janela da sala de exposições será fixa, com 7,00m x 1,10m, e o 

peitoril de 1,00m.  

As portas das salas serão de correr e seguirão a altura padrão de 2,10cm x 1,00m 

para facilitar o fluxo de pessoas e permitir acessibilidade. No entanto, as portas dos 

banheiros serão de 2,10m x 90cm, e a porta principal seguirá a altura padrão com 

largura de 2,10m. Em relação aos materiais, todas as portas serão de madeira com 

exceção da porta principal que será em alumínio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Planta baixa 
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Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

O tijolo de adobe será utilizado para a criação de todas as paredes, porém as 

divisões internas terão acabamento em tinta branca para criar um espaço mais claro, 

visto que, os tijolos de adobe acabam escurecendo o ambiente devido a sua coloração, 

desta forma não será necessária a utilização de luz artificial durante o dia.  

As paredes de adobe à vista serão utilizadas para fins estéticos, como por 

exemplo na fachada, onde mescla-se o adobe com acabamento e o adobe à vista, 

possibilitando o contato visual e tátil das pessoas como o material construtivo. Na 

fachada (Figura 11), buscou-se trazer à frente a sala de exposições, de forma que a 

mesma ganhasse um destaque. A composição da parede desta sala, que será voltada a 

fachada, será feita com tijolos de adobe à vista, ripado de madeira, e um letreiro que 

fará referência ao curso, favorecendo a identificação do bloco.  
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Figura11. Croqui vista frontal 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

As instalações elétricas serão distribuídas por meio de recorte na alvenaria, para isso 

serão utilizadas preferencialmente as paredes com acabamento, para que seja preservada 

esteticamente as paredes em tijolo à vista. Em todas as salas haverão tomadas de 110V, 

e esses pontos serão distribuídos a cada 3m, visto que grande maioria dos usuários 

utiliza aparelhos eletrônicos, como notebooks e celulares.  

Para os pontos de iluminação optou-se pelas lâmpadas de LED, visto que são de 

grande economia de energia. Estes pontos serão distribuídos de acordo com a 

necessidade de cada ambiente, como por exemplo, o ateliê e a sala de projetos, que além 

de possuírem plafons de led sobrepostos na laje (Figura 12), contarão com luminárias 

pendentes sob cada área de trabalho. Os outros ambientes serão iluminados também por 

plafons, e sua distribuição será feita conforme a necessidade do espaço. 
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As instalações hidráulicas serão feitas conforme as normas, dando suporte aos dois 

sanitários e ao bebedouro que ficará localizado na parte da frente do edifício. Devido à 

proximidade entre as salas e os sanitários, não será necessário a instalação de lavatórios 

nas outras salas. 

 

Figura 12. Plafon LED de embutir 

 

Fonte: Viva decora. https://www.vivadecora.com.br/revista/plafon-de-embutir/ 

 

4 – CONCLUSÃO  

 

 O principal objetivo deste trabalho foi propor uma melhora na infraestrutura do 

curso de arquitetura e urbanismo da Fait, a partir do uso do material construtivo adobe, 

utilizado como material ecológico, visando a contribuição para o meio ambiente, além 

de proporcionar suporte aos alunos e professores. 

Com base nos estudos e materiais apresentados neste trabalho, pode-se concluir que 

é possível construir empregando técnicas construtivas já existentes e benéficas ao meio 

ambiente, visto que é um material reciclável e reutilizável. 

O adobe é um dos materiais construtivos de mais fácil acesso devido ao seu baixo 

custo, pois sua fabricação não faz grandes usos de energia, além disso, possui diversos 
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benefícios, como bom isolamento térmico, que mantém o ambiente com uma 

temperatura equilibrada e bom isolamento acústico.  

O tijolo de adobe consegue absorver 30 vezes mais umidade do que o tijolo cozido, e 

desde que utilizado corretamente, pode ser aplicado em qualquer tipo de construção 

composta de um único pavimento, inclusive, sendo uma boa alternativa construtiva para 

a moradia de pessoas de baixa renda.  

Apesar da construção com tijolos de adobe demandar mais tempo e trabalho, é uma 

alternativa eficiente e inovadora para a construção do conjunto de salas proposto, pois 

além da estética harmoniosa, proporcionará conforto aos usuários desse ambiente e 

apresentará aos mesmos uma técnica construtiva que contribui com o meio ambiente e 

possui baixo custo. Por meio dessa proposta, também busca-se incentivar a construção 

de outras edificações utilizando essa técnica, não apenas nas dependências da FAIT, 

como na própria cidade onde está localizada. 
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